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PREFÁCIO 
 

Com muita alegria, aceitei o convite para prefaciar o livro do professor Mestre Flavio 

Alexandre Cavalcante. O livro PEP – Planejamento Estratégico Pessoal supera a 

intenção do título, ou seja é algo mais que a intenção de orientar procedimentos pessoais 

em busca do sucesso. Isto seria reduzir o potencial intelectual do livro que consegue 

revisar nossas atitudes, nossa formação ou deformação cultural que nos impede de 

sermos vencedores.  

Através de uma técnica especial, baseada em conhecimentos sólidos, ora de marketing 

pessoal, ora de estratégia, agora em um formato inédito, focado na pessoa, o professor 

coloca tudo que aprendeu em seus vários cursos superiores e em sua vida, embora 

jovem, tem menos de trinta anos, em favor de doar pistas e trilhas para a consecução de 

objetivos pessoais.  

Concluí que a importância deste livro vai além da transmissão de boas idéias. Ele 

consegue desnudar uma realidade a qual a maioria de nós somos submetidos em uma 

sociedade seletiva, que não tem espaço para todos e aponta metodologias de saída, 

estratégias para vitória, segredos de quem já passou por vários caminhos. Advirto 

porém o leitor que a leitura não é fácil.  

Não pela linguagem, que está acessível, mas pela qualidade e especificidade do 

conteúdo que nos obriga a cada capítulo, ou menos, fazer uma parada para reflexão e 

anotações. Vi no livro o roteiro de um curso, onde o professor estimula seus alunos com 

o texto e provocações e exercícios inadiáveis  para quem deseja de fato crescer como 

pessoa e como profissional.   

Não se deve ler este livro como se lê um livro didático ou outro tipo qualquer de livro. 

Trata-se de um roteiro de um filme que você pode modificar, que você pode reescrever, 

pois ele acredita que é possível um ser humano se libertar de suas limitações impostas, 

fictícias e planejar um novo futuro, com metas favoráveis, com final feliz.  

José Américo Silvares Costa 
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INTRODUÇÃO 
 

Quem não sabe para aonde vai todo vento se torna contra. Assim iniciamos nossa 

conversa sobre o planejamento Estratégico Pessoal. Neste momento nos cabe perguntar: 

Por que algumas empresas escolhem certos candidatos em detrimento a outros? Ou 

mesmo promove uma relação saudável com alguns e completamente danosa para com 

outros? Qual o segredo do sucesso de alguns profissionais e quais as razões dos 

fracassos de tantos? A resposta em minha opinião está na forma como algumas pessoas 

interpretam as relações profissionais. Vejamos um exemplo.  

 

Quando você conhece uma pessoa. Se ela tem similaridades, você se aproxima. Se ela 

fala sobre assuntos que lhe são agradáveis, você possibilita que ela continue. E se a 

pessoa tem pensamentos congruentes com suas opiniões, você desenvolve o 

relacionamento. O mesmo fenômeno acontece com as empresas. A era dos 

relacionamentos profissionais curtos está em vigor, mas as melhores leoas procuram os 

melhores leões, assim as melhores empresas buscam e sempre buscarão 

relacionamentos duradouros com seus futuros CEOs.  

 

Neste momento nos cabe indagar: Se a empresa fala em ética e busca profissionais 

éticos, por que você não busca ser ético e procura empresas com o comportamento que 

refletem padrões éticos coniventes com os seus? Se a organização preza resultados, por 

que não utilizar as ferramentas de gerenciamento de resultados nos seus projetos 

pessoais? Quando a organização investe em marketing para cativar os clientes, qual mal 

há em investir em marketing pessoal para cativar as empresas do mercado? Se o 

catálogo de produtos é a cara da empresa, por que o currículo não segue os preceitos 

mercadológicos da confecção dos catálogos? Se as organizações de sucesso norteiam 

seus processos de tomada de decisões em planejamentos estratégicos, por que não criar 

seu Planejamento Estratégico Pessoal? 

 

Este material tem a função de ajudar na confecção deste documento individual ou 

familiar de suma importância chamado Planejamento Estratégico Pessoal. Tal 

necessidade nasceu de anos de observação que envolveram a docência de disciplinas nas 

áreas de planejamento estratégico para cursos de graduação e pós-graduação e também 

na função de consultor de empresas. Durante o período de acumulação da experiência 



10 

 

necessária para a confecção deste bom conteúdo, algumas pesquisas forma realizadas 

sempre focando no embasamento teórico do material. Os dados colhidos demonstraram 

que a consciência da importância de se planejar a vida vem crescendo com os anos, mas 

que mais de 86% dos entrevistados não conhecem nenhum dos elementos que envolvem 

um planejamento estratégico.  

 

Observando a realidade nacional, foi possível perceber que em mercados mais 

competitivos como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro os conhecimentos que 

envolvem os planos pessoais são maiores, todavia nestes ambientes as falhas derivadas 

de conceitos equivocados, como por exemplo, a confusão entre objetivos e metas, 

provoca falha na confecção dos Planejamentos Estratégicos Pessoais. Em locais onde o 

processo concorrencial ainda é insipiente a quantidade de pessoas com planejamentos 

estratégicos pessoais reduz acintosamente tendendo a zero.  

 

Nosso projeto é VOCÊ. 

 

Muitas pessoas me procuram reclamando que as empresas não cuidam das carreiras 

delas como elas gostariam, contudo aí está o erro. A empresa não é desenvolvedora de 

carreira, mas sim utiliza o profissional para desenvolver suas atividades organizacionais 

e possibilita a esse profissional que sua carreira organizacional cresça. Delegar isso a 

empresa é perigoso, irracional e cômodo.  

 

Assim a responsabilidade pelo sucesso e fracassos do seu projeto pessoal é de 

responsabilidade unicamente sua.  

 

Este material tem uma função diferente dos demais livros de planejamento do mercado, 

aqui o foco é pessoal. Utilizar as ferramentas gerenciais para desenvolver suas 

competência e a sua carreira. Então aqui nasce um projeto nosso: VOCÊ. 

 

As dificuldades iniciais de se criar o Planejamento Estratégico Pessoal 

 

É fato que criar um plano diretor de nossas vidas parece ser uma tarefa complicada e 

trabalhosa, mas muito necessária. Todavia analisemos a figura da larva que constrói 

arduamente seu casulo para evoluir de estágio. Então, meu amigo, entenda que semear 
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corretamente hoje aumenta as chances de colher bons frutos futuramente, mesmo sendo 

essa uma atividade complexa. 

 

A rapidez das mudanças cotidianas criou uma falsa sensação de velocidade no processo 

de desenvolvimento pessoal e profissional. Tal fenômeno se explica pelo acesso 

irrestrito a informações e a mobilidade funcional. Entretanto nos cabe entender que essa 

falsa sensação de velocidade gerou uma artificialidade efêmera nos projetos pessoais 

aumentando a necessidade do Planejamento Estratégico Pessoal como fator norteador 

frente ao enorme conjunto de possibilidades apresentadas pelo mercado. 

 

Torna-se inconteste que pessoas orientadas por planejamentos pessoais são mais 

produtivas e mais assertivas. Acostumam-se com a difícil arte de dizer não, posto que 

são regidas por seus objetivos e metas. Entretanto, a fase de confecção do planejamento 

apresenta aos noviços na atividade alguns problemas.  

  

A reclamação mais comum entre os partícipes das oficinas de Planejamento 

Estratégico Pessoal que ministro é dificuldade de abstração para a confecção dos 

objetivos, visto que, de acordo com eles, as necessidades humanas mudam sempre. 

Então por que ao invés de escolher um determinado modelo de carro você não se 

planeja para ter um tipo de carro (ex.: jipe importado zero quilômetro)? Assim, não 

importa o modelo nem o ano.  

 

Outra lamúria muito comum é a incapacidade de formular prazos para as metas. Alguns 

colocam prazos extremamente longos e outros tão curtos que impossibilitam as 

execuções. E neste momento cabe uma fala: O quão você quer mudar sua vida? Pois a 

força e a veemência na sua mudança de comportamento hoje configuram o adubo para 

que a semente plantada no seu Planejamento Estratégico Pessoal.  

    

Nesse momento nos cabe perguntar a você: ―Você está pronto para receber críticas 

severas, injustas ou não, a mudar seu rumo inicial, a trabalhar triplicado sobre uma 

hipótese ainda não confirmada?‖ Se a resposta é sim. Chegou a sua hora.   

 

As justificativas são os cantos dos derrotados, assim tudo se constitui em desculpas para 

a não realização das tarefas. Mas algumas justificativas têm suas razões como por 
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exemplo a de não conhecer os conceitos de planejamento estratégico empresarial e por 

tanto não poder aplicá-lo na vida pessoal. Esse livro apresentará todos os conceitos 

necessários para que o Planejamento Estratégico Pessoal faça parte da sua vida e para 

tanto utilizará uma linguagem direta e exemplos cotidianos, bem como exercícios de 

abstração para alcançarmos nossos objetivos. Então esqueça o que passou, pois nosso 

foco agora é o SEU FUTURO.  
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CAPÍTULO I - PONTO DE PARTIDA 

 

‖Mas eu não consigo o que sonho!! O que está errado??‖ O erro consiste em sonhar sem 

planejar. Sonho só tem valor quando se planeja, fora isso é apenas uma fuga da 

realidade. Então, mãos a obra para esculpir a obra prima da tua vida. VOCÊ. 

 

O PEP - Planejamento Estratégico Pessoal parte do pressuposto que você almeja algo, 

que existem coisas na sua vida que não estão de acordo com o que você deseja ou que 

você não está conseguindo ter objetivos pelos quais lutar. Se você não se encaixa nessas 

características, este livro não te serve em nada. Recomendo que o dê a alguém que 

precise mais que você, afinal você é uma pessoa plenamente realizada e não precisa 

fazer planos... Então foi um prazer.  

 

Agora, caso você se enquadre em uma, duas ou três das características meus parabéns, 

você é um ser normal. Que sonha, que vive, que almeja, que luta, que vence e que 

perde. Isso mesmo... que perde!! E você continuará assim, pois não prometo neste livro 

100% de vitórias na sua vida, pois isso seria ridículo, mas sim uma estratégia para que 

você vença quando for necessário e que perca o que lhe for interessante perder. Mas que 

tais derrotas não influenciem na conquista de seus objetivos maiores. 

 

Felizmente nossa viagem começa em um local seguro e acolhedor: em nós mesmos. 

Você é o ponto inicial desta egotrip rumo ao sucesso. Você é a matéria prima da sua 

felicidade e veio completamente equipado, preparado e habilitado a uma vida plena e 

bem sucedida. Não é papo de auto-ajuda, mas avalie: Você foi o vencedor da maior 

corrida do mundo. A corrida pela vida. Sua espécie foi a escolhida entre milhares de 

outras para controlar o mundo, sobrevivemos nas cavernas, nos adaptando e nos 

tornamos a classe dominante.  

 

Somos providos de raciocínio que nos permite ler esse livro e mudar nossas vidas. 

Fomos escolhidos entre trilhões de espermatozoides em alguma das centenas de vezes 

que nossos pais fizeram uso deles para fins de procriação ou divertimento. Você 

vingou... Nasceu para o sucesso.  

 

Entretanto todo PEP - Planejamento Estratégico Pessoal irá emanar da sua capacidade 
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de desejar as coisas. A beleza do mundo está no fato de que pessoas diferentes desejam 

coisas diferentes em nível mais diferentes ainda. Alguns se consideram felizes tendo 

algo para comer e isso é maravilhoso. Outros serão insatisfeitos pelo fato de não jantar 

apenas três noites por semana em Paris.  

 

Nenhuma demanda é ridícula ou supérflua, uma vez que todas emanem da necessidade 

humana e assim devem ser supridas. Assim fizemos por milhões de anos quando a 

curiosidade e o desejo de ter nos retiraram da caverna. Quisemos, planejamos, 

construímos e quisemos mais e melhor. Este é o ciclo do que move o Ser Humano. Tal 

fato se faz tão verdade que diria o RPM
1
 ―agora a China bebe coca-cola‖, expressando 

claramente que o sistema econômico-produtivo baseado na diferença entre as pessoas 

que motivado pela cobiça do capital incentiva a maior produção por parte do 

funcionário venceu e sobreviveu a guerra fria.  

 

Aqui não nos cabe questionar as regras, nem fomentar o consumismo, muito menos a 

diferença social, mas sim fornecer a você, leitor, ferramentas de sobrevivência e de 

melhoria neste jogo sócio-político-financeiro-cultural. Para tanto temos que nos 

perguntar neste momento ―Até quando você vai ficar levando porrada? Até quando vai 

ficar sem fazer nada?.‖ (Gabriel Pensador
2
).  

 

Quais são as melhorias que você gostaria de propor na sua vida? Qual a mudança que se 

faz emergencial para você? O que lhe falta? O que você merece e não teve acesso? 

Lembre-se das questões que emanam de você serão respondidas pela mesma fonte: 

Você, pois quem muda... 

 

O tempo de plantar e o tempo de colher 

 

Sei que a vida nos impõe vários paradigmas que nos jogam para baixo: ‗você é novo 

demais‘, ‗você é velho demais‘, ‗você é isso e não aquilo‘... assim os limitados, 

transformam ilimitados e limitados-escravos. Infelizmente os paradigmas são a base de 

nossa sociedade e os rótulos atuam para padronizar, entretanto podemos perceber que a 

                                                 
1
 Revoluções por Minuto (também conhecida somente por RPM) era um grupo de rock brasileiro surgido 

em 1985, tendo sido um dos mais populares do país nos anos de 1986 e 1987 
2
 Gabriel Contino (Rio de Janeiro, 4 de março de 1974), é um cantor e compositor brasileiro. 
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vida não segue uma ordem natural, quando jovens de 90 anos surfam e velhos de 23 se 

tornam viciados em remédios para dormir.   

 

Ao falar sobre o PEP - Planejamento Estratégico Pessoal, muitas vezes esbarramos em 

preconceitos como o fator idade. Os mais novos creem que o planejamento está no 

domínio do tempo futuro e os mais experientes que ele ficou no passado. Mas tal 

raciocínio consiste em um erro grave chamado fatalismo. O fatalismo é aquela ideia de 

que está tudo traçado, que o destino está definido e que nada do que fizermos irá mudar 

os resultados. Se você pensa assim, eu pergunto, então para que viver se iremos morrer 

um dia mesmo?   

 

Diria a letra da canção imortalizada por Lulu Santos, e devidamente inspirada no 

Pantha Rei de Heráclito, que ―tudo muda o tempo todo no mundo e não adianta fugir 

disso, nem mentir para si mesmo agora‖. Assim afirmo que não há idade para realizar 

seus sonhos. É importante termos em mente que existem várias formas de se chegar em 

Roma, pois todos os caminhos levam a Roma. Podemos apenas escolher se queremos o 

mais plano caminho, o mais arriscado, o mais rápido, o mais simples... mas sempre 

chegaremos a Roma. 

 

Assim, aos mais inexperientes, aconselho a investirem mais tempo no conhecimento 

pessoal e na construção qualificada de seus Planejamentos Estratégicos Pessoais, posto 

que a sua juventude caracterize seu prazo de validade. Tentativas e erros fazem parte do 

processo, mas não podemos permitir que os erros iniciais gerem uma variação enorme 

do  resultado final.  

  

Aos mais experientes, lembro-lhes que errar é perder tempo e tempo é tudo que eles não 

têm sobrando, assim utilizem a sabedoria oriunda dos cabelos brancos para fazer tudo 

da forma mais simples e rápida, utilizando para isso os atalhos que somente os anos de 

profissão nos dão. É o caso de uma dupla de Zagueiros que a equipe do Vasco da Gama 

teve nos anos 2000, quando Odivan (jogador voluptuoso, forte, rápido, grosseiro, 

inexperiente e afoito – definido por alguns como Zagueiro-Zagueiro) fazia dupla como 

Mauro Galvão (Experiente, categórico, sutil, inteligente, mais velho, com pouca 

mobilidade...). Enfim, a equipe se tornava equilibrada, pois quando não era possível 



16 

 

resolver na eficácia, entrava em campo a eficiência que os anos de bola propiciavam 

para o jogador e que só o tempo proporciona.  

 

A sabedoria infinita na natureza aparece nessa relação, as quais todas as variáveis são 

bi-direcionais (para cima e para baixo, para esquerda e para direita, para dentro e para 

fora, para frente para traz, aceleração e freio, grávida e normal...) exceto, o tempo que 

corre apenas em um sentindo. Esse mecanismo nos faz criar ciclos para entendermos o 

tempo: o minuto, a hora, o mês, o ano, o meu tempo naquela empresa, minha última 

promoção. Todavia, essas marcas temporais são criadas pelo Homem e podem ser 

quebradas a qualquer momento, deixando-nos livres para criar a nossa hora ideal de 

começar. O AGORA! 

 

Afirmo para meus clientes que os resultados organizacionais são diretamente 

proporcionais à velocidade do início das mudanças e isso se reflete no PEP - 

Planejamento Estratégico Pessoal. Ou seja, quanto mais rápido você iniciar suas 

mudanças, mais rápido terá seus resultados e mais simples será o processo. Entretanto, 

temos que aprender com o sábio ‗homem do campo‘ que semeava em um período para 

colher em um futuro próximo. Saibamos entender que ao plantarmos a semente da 

mudança de mentalidade ela precisa de tempo, alimento e cuidados para germinar.  

 

Uma das ferramentas que sugiro é a criação de uma lista de network, em que você irá 

‗colecionar‘ contatos que serão importantes em sua vida profissional. Cultive-os e eles 

germinarão.  

 

Se você quer colher em múltiplas épocas, dada sua vontade de alcançar logo seus 

objetivos, plante sempre. Assim em períodos diferentes você irá ter algo com o que 

contar. Por vezes tal processo parece estar fora de foco e ordem, mas é assim mesmo. 

Plante muito para ter várias possibilidades de sucesso, não se limite, pois o único limite 

para o Ser Humano é a morte. 

 

Novamente defino que este livro não é para todos os leitores, mas somente para os que 

estão na faixa que varia dos 7 anos às 177 anos, pois enquanto houver vida haverá 

esperança e planos devem ser construídos e realizado evitando assim a morte dos 

sonhos. 
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Não planejar é morrer  

 

Não ter planejamento é como saltar de um avião sem pára-quedas, esperando para bater 

no chão. Entretanto vale a pena ressaltar que até o mais simples dos planos fornece 

motivação. Assim tema a morte dos sonhos  

 

Sempre fui contra essa história de que é melhor ―morrer assim a morrer assado‖, o 

melhor seria não morrer, porém, uma noite vislumbrei a pior de todas as mortes: A 

morte dos sonhos. A pior morte é a aposentadoria dos sonhos, quando se fartam os 

desejos, pois um projeto deve obrigatoriamente puxar outro, criando um ciclo que 

mantém ativa a produção intelectual. 

  

Velhice é quando as esperanças perdem espaço para a saudade, vive-se mais do ontem 

que do amanhã. Planejar se torna atividade dispensável e os objetivos transformam-se 

em fardos para os próximos que virão. Envelhecimento mental é fruto da ociosidade, da 

descrença no PEP - Planejamento Estratégico Pessoal contínuo e da morte dos sonhos.  

 

Muitas vezes esperamos momentos certos para agir, se você espera o ‗momento certo‘ 

saiba que ele não existe. Nunca será mais forte que os desafios a não ser que tente 

agora. Não existe a hora certa, mas sim a hora que você acreditou ter mais chances, 

converteu essa fé inabalável em atitude e venceu.  

 

O que o Homem teme: O fracasso ou o sucesso? 

Estratégia é aguardar o momento menos arriscado, mas sabendo que nada é 100% 

seguro, que não existem causas sem consequências, que os riscos temperam nossas 

vitórias, que em todas as oportunidades devemos plantar, mas em apenas alguns 

momentos iremos colher e que nos maiores riscos estão os melhores lucros. Afinal 

foram só os maus ventos levaram o descobrimento de novas terras. 

 

É natural ao Ser Humano temer o desconhecido, seja pela herança genética que nos 

prendia nas cavernas por medo do escuro, forçando-nos a dominar o fogo, seja por outra 

caverna da qual Platão nos libertou. Cada homem constrói sua prisão e todas são 

mentais, até mesmo as jaulas e cercas só existem por que assim permitimos em nossas 
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mentes. Abstrair é fugir da realidade que nos prende ao medo. É a fábula do Elefante, 

que desde pequeno é preso a um toco de madeira, durante os meses iniciais ele não 

consegue fugir do toco, mais forte, entretanto, com seu crescimento, essa tarefa seria 

simples, mas dado os limites mentais que o Elefante se impôs durante a juventude ele 

acredita ser impossível fugir e por isso não tenta. E fica preso exclusivamente pela força 

do paradigma.  

 

Temer o desconhecido é parte da experiência e da inexperiência também, mas 

demonstrar respeito aos desafios planejando-se para enfrentá-los reduz as chances de 

fracasso. O PEP - Planejamento Estratégico Pessoal busca manter a sua mente nos seus 

objetivos focando em suas metas e evitando a derrota mental. Vejamos um exemplo: se 

um maratonista no primeiro quilômetro pensar: ―ainda faltam 40 quilômetros‖ ele 

invariavelmente irá fracassar, porque a primeira barreira que nos impomos é a mental, 

conhecida como homeostase, que é a tendência natural do organismo de manter seu 

estado de inércia. Caso este mesmo maratonista tenha realizado um planejamento 

estratégico para essa corrida ele irá a um primeiro momento correr despreocupadamente 

pensando somente na manutenção de suas forças e rompendo suas metas, para que a 

partir do quilômetro 30 ele comece a mensurar e visualizar seus objetivos finais.  

 

Cada um de nós tem seus medos e isso é normal, eu particularmente tenho dois. O medo 

de fracassar não deixando um legado importante para humanidade e meu nome ser 

esquecido, pois os atos que fazemos em vida ecoam pela eternidade. E o outro é o de 

acordar um dia plenamente realizado e me perguntar: ―Tá! Cheguei até aqui e agora?‖. 

Por isso a necessidade contínua de atualizar nosso PEP - Planejamento Estratégico 

Pessoal para nos mantermos antenados com os desafios e fazendo a bola girar.  

 

O Ser Humano é lindo por sua imprevisibilidade, como disse Aquiles, ―os deuses nos 

invejam porque qualquer minuto pode ser o último e esta incerteza tempera a vida‖. 

Buscamos a felicidade como algo inalcançável e por vezes não nos imaginamos a 

realizando e somos pegos de surpresa. Assim, nos preparemos para o fracasso e para o 

sucesso. Lembro-me dos guerreiros árabes que gritavam seus medos, com todas as suas 

forças, para afastá-los e conseguirem a bravura tão necessária nas batalhas. Gritemos 

toda manhã, diante do espelho, nossos medos para que tenhamos a coragem de mudá-

los. ―EU TENHO MEDO DA MORTE DOS MEUS SONHOS!‖ 
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Não ter planos futuros é como estar esperando a morte chegar, e já que a vida é tão 

breve, vamos aproveitar. Ter metas, objetivos e uma das partes mais importantes de uma 

saúde mental perfeita. Conheço casos de pessoas que desenvolveram várias patologias 

mentais pelo simples fato de não ocupar-se produtivamente, posto que desta forma um 

probleminha cotidiano ganha proporções cataclísmicas e perde-se a alegria pelo dia-a-

dia.  

 

Então proponho uma dinâmica para lidarmos com esse medo. Faça um exercício 

mental: imagine que você está nos seus últimos 5 minutos de vida. É imutável você irá 

morrer. Pergunte-se: "o que eu gostaria de fazer e fiz poucas vezes ou não fiz?" Anote 

as respostas e aproveite o tempo. Encare esses próximos anos de vida como fossem os 5 

minutos, pois algum dia serão. 

 

O medo te limita 

Ao analisar as pessoas, em meu processo silencioso de observação diária, cheguei a 

algumas conclusões pessoais que externo nesse texto. Gostaria de deixar claro que não 

tenho uma resposta absoluta e entendo que cada mente trabalha de uma forma única e 

pessoal, mas acredito também que o processo básico não diferencie muito de pessoa 

para pessoa, deixando apenas para os detalhes as variações.  

 

Entendo que o medo nos limita gerando em nós barreiras psicológicas que 

impossibilitam algumas mudanças comportamentais. Mas qual o medo te limita? Ao 

nos conhecermos desenvolvemos a capacidade de entender nossos medos.  

 

Em uma visão empirista percebo clara que mente que as pessoas apresentam dois 

medos, o medo do fracasso e o medo do sucesso. Observemos dois exemplos:  

 

 Uma mulher de 26 anos, que sonhava ser enfermeira e conhecer o mundo, que 

hoje está casada há 5 anos, com um filho, sócia do marido em uma loja de 

brinquedos, que há 4 anos acredita que a relação com o marido deixou de ser 

interessante, que mesmo após várias discussões de relacionamentos não acredita 

em uma possível melhora. Vive sua vida ‗dia-após-dia‘ pensando que deve se 



20 

 

sujeitar pela família, pela união legal, pela história do casal, pela religião, pelo 

pensamento das pessoas de que ela é um fracasso como esposa.  

 

 Um profissional de 39 anos, que sempre apresentou características de 

empreendedor, mas que ao entrar em uma empresa sonhava galgar degraus até a 

alta gerência, entretanto devido aos percalços da vida organizacional não 

conseguiu em 16 alcançar suas metas. Hoje sofre de síndrome de Domingo a 

noite, percebe o declínio motivacional que impacta diretamente na sua produção 

estando agora ameaçado pela chegada de novos funcionários que já o 

ultrapassam na corrida gerencial. Ele não está feliz com a empresa, ela muito 

menos com ele. Mas devido a estar casado com 3 filhos, ter um status social 

proporcionado pela empresa que ele trabalha, ser escravo de um conjunto de 

dívidas de apartamento e escola dos filhos e  apresenta um quadro de medo do 

fracasso profissional.   

  

Cabe-nos questionar se vale a pena continuar essas relações? Parece-me obviou que 

ambas estão fadadas ao insucesso e que existe nesses casos o que caracterizo como 

desperdício de vida.  Mas ao questionar Amélia e Zé3 o que eles fazem atrelados a 

esses relacionamentos possivelmente ambos responderão: ―tenho muito a perder‖:  

 

o Alegarão ter medo de perder o marido/emprego – Seria esse o mesmo 

marido/esposa que não satisfaz, no qual eles não acreditam que vai 

reabilitar a relação?  Seria um resíduo do sonho dourado que os levou ao 

casamento e a contratação e que eles acreditam que voltará a existir? Não 

parece incongruente perder algo que eles não têm mais há anos? 

 

o Argumentarão que a história do casal/profissional é importante, mas que 

história é essa? Um conto de fadas que começa maravilhoso e termina 

com duas pessoas frustradas? Quem realmente se importa com essa 

história? Que imprensa que analisa a história do funcionário? Somos ou 

não avaliados diariamente pela nossa produtividade, pois o ontem ficou 

no passado?  

                                                 
3
 Nomes e dados do exemplo são fictícios para evitar qualquer constrangimento 
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o Sugerirão que filhos, cônjuges e contas são impeditivos de uma mudança, 

mesmo sem perceber que são apenas mentiras sociais que estão contando 

para justificar e mascarar o medo. Afinal o que é melhor um filho de pais 

infelizes ou um filho com um pai e uma madrasta felizes e uma mãe e 

um padrasto também felizes? Realmente acredito que empreender é 

arriscar e assim tal iniciativa é mais simples para os solteiros, todavia 

não o encaro como impeditivo.  

 

 

O rosário de lamúrias e lamentos seria desfiado e todas as argumentações cairiam sob 

argumentos simples, mas que as pessoas por defesas psicológicas criam para justificar a 

inércia. Tal fenômeno impede uma conclusão clara, tememos o Sucesso. Amélia e Zé 

não temem que a situação piore, mas sim que as coisas melhorem e que eles percebam 

que demoraram anos para fazer o inevitável recaindo sobre eles a responsabilidade dos 

fatos.  Então é mais fácil criar dificuldades, transformando desafios simples em 

odisseias, do que assumir que a responsabilidade por tudo que nos ocorre é 

exclusivamente nossa ontem, hoje e o que será no futuro.   

 

O Medo do Futuro ‘incerto’ 

Percebi nos meus anos de docente que a proximidade das provas fazia com que os 

alunos ficassem mais preocupados, pois,  na visão deles, seria o período que estariam 

sendo avaliados. Tal mudança comportamental influenciava diretamente os resultados 

das avaliações, onde os ‗maus alunos‘ com melhor equilíbrio emocional (elemento 

infelizmente não trabalhado nos bancos acadêmicos) apresenta melhores resultados do 

que os ‗bons alunos‘4 com problemas de coeficiente emocional.  

 

Avaliei que o medo estava no fato da pessoa ser qualificada como aprovada ou 

reprovada, uma vez que tal termo imputa a incapacidade de sucesso e ninguém quer ser 

julgado. Questiono então a razão da existência de uma data de prova, a sala de aula deve 

simular um ambiente organizacional e não há, semanas específicas para demonstrarmos 

resultados nas empresas. Somos avaliados todo o tempo e por isso as provas deveriam 

                                                 
4
 Nota do autor – não acredito nessas nomenclaturas posto que nem sempre um 10 é melhor que um 7. Ou 

o ‗bonzinho‘ é o bom profissional.  
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ser surpresa sempre, assim trabalhamos o equilíbrio emocional no que tange 

expectativa, insegurança, medo, risco, prontidão, maleabilidade, preparo contínuo... 

 

Algumas pessoas argumentaram que tal estratégia só ampliaria o medo para todo o 

período letivo, mas tal hipótese é falaciosa, porque nenhum emprego (mesmo os 

públicos) é 100% seguro e, no entanto não pensamos todo tempo que ‗hoje pode ser o 

dia‘, pois nos acostumamos com a pressão. O mesmo raciocínio serve para a morte, 

posto que todos sabemos ser inevitável, surpreendendo e sem regras, todavia não 

pensamos segundo sim, outro também que pode ser o último.  

   

Tememos os erros por acreditar que eles influenciam nossas escolhas e que nos fadam a 

um fracasso futuro, quando na verdade o erro é educativo e responsável pela capacidade 

de escolher melhor, futuramente, os caminhos.    

 

A dificuldade de escolher os caminhos do futuro não é exclusividade dos dias atuais. 

Aquiles provou da agonia de decidir entre a curta vida heroica que leva a fama eterna, 

morrendo na guerra de Tróia, ou a longa via de uma existência anônima e feliz que 

conduz ao esquecimento. Esse processo decisório nos impacta todos os dias quando 

decidimos abdicar de prazeres pessoais, confortos e afetos em prol de uma pseudo 

recompensa no futuro. Acreditamos nos juros, poupamos hoje para receber no futuro. 

 

Assim vivemos uma eterna troca do atual pelo bônus futuro, em uma corrida suicida 

atrás do próprio rabo. Vivemos planejando e nos dividindo entre o remorso do ontem e 

a esperança do amanhã e esquecemos a dádiva do hoje. A história é feita dos grandes 

homens e dos grandes feitos, sendo injusta em não reservar espaço para as batalhas 

cotidianas, pois pra mim uma mãe solteira de dois filhos, que trabalha doze horas por 

dia para ganhar dois salários mínimos e ainda consegue criar com carinho e estrutura 

essas crianças é tão heroína quando Joana D‘arc, pois a fogueira dela é diária.  

 

Os heróis modernos são chamados de irresponsáveis ou de estrelas, questionados sobre 

suas reais intenções e julgados por sua coragem sendo condenados por sua infantilidade. 

A sociedade tende a rotular e criticar as atitudes que fogem da média dos normais, seja 

para o mal ou para o bem, criando uma necessidade de mediocridade.  
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O normal até busca força interior para momentos de heroísmo, mas como o personagem 

Neo no filme ‗The Matrix‘, no meio do salto ele lembra que é uma pessoa comum e que 

não pode fazer aquilo, caindo na vala comum.  

 

Escolhemos entre o a simplicidade da vida rumo ao esquecimento e o modelo ‗Get Rich 

or Die Triyng‘. A vida questiona isso todos os dias, mas devemos saber que alguns 

nasceram com um desapego maior que os permite viver e morrer intensamente e outros 

vieram para criar netos e bisnetos. E para ambos sempre existirá espaço, sendo que uns 

estarão sendo retratados na história e outros as contando. Escolha seu papel nessa peça.  

 

Exercício prático para o PEP: Hoje qual caminho você tomaria? Por quê? Se somente o 

hoje é importante por que se matar de trabalhar? Se só o futuro é importante por que se 

frustrar com a demora nos resultados?  

  

Nascemos destemidos e somos amedrontados diariamente até sermos domesticados. 

Depois de domados tudo nos assusta, pois sempre ‗temos muito a perder‘ quando na 

verdade nada nos é dado a não ser que sejamos livres. Não que eu defenda a 

irresponsabilidade nem que seja contra o medo, sei que ambos têm suas utilidades, mas 

não podemos mais nos omitir posto que a vida é uma só.  

 

 

A função do medo. 

Desprezar os riscos é tolice. Todavia quem não arrisca não vence. 

 

Temos a tendência a acreditar que todo sucesso alheio é fruto de sorte, que todo bom 

negócio que não somos chamados a participar é picaretagem. O medo nos faz ser 

cautelosos ao extremo, por medo de errar. Entretanto todos erram e os Homens mais 

ricos do mundo faliram várias empresas.  

  

A virtude adveio do erro, assim como o tudo é filho do nada. Entretanto, percebo que 

temos uma cultura que limita o desenvolvimento: o medo de errar. Criamos frases feitas 

para nos convencer de algo que sabemos: somos falíveis. ―Errar é humano!‖, mas 

criticar não é. Utilizamos a crítica como válvula de escape e como arma de contra-

ataque, ao invés de fomentarmos o desenvolvimento. 
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Confesso aos leitores que tive e ainda tenho problemas com críticas, entretanto meu 

primeiro pequeno passo foi dado: assumir. A verdade, palavra que fere como paus e 

pedras morais, nos soa como ataque e instintivamente nosso sabre em riste parte para a 

degola do interlocutor que, em grande parte das vezes, só visa nosso bem-estar. Lidar 

com críticas é assumir que não somos perfeitos. Nesse momento, busco referência em 

Freud, pois para ele ―todos os homens são heróis...em seus sonhos‖ e desse prisma nos 

transformamos em Ulisses da Odisséia moderna. A autoconfiança gera uma segurança, 

esta por sua vez, a falta de zelo. Entretanto, nossa geração anestésica precisa utilizar de 

subterfúgios para manter-se 'sempre alerta'; então, criamos o excesso de 

responsabilidade.  

 

A sociedade em uma visão 'Crosbyca' luta contra o erro e, para isso, prefere a vala 

comum a singrar mares nunca antes navegados. Criamos pseudo padronizações 

comportamentais sazonais, evidenciando um mercado de soluções pagas, desenvolvidas 

por ―gurus-de-coisa-alguma‖, para resolver problemas que não existiam e que foram 

criados pelos mesmos. Um grande livro de receita para o sucesso: um pouco disto, um 

pouco daquilo, uma pitada de tal coisa, misture bem.  

 

Todavia, esquecemos que o mundo é mórfico e as variáveis não são isoláveis, desta feita 

fecho com Heráclito narrado em verso e melodia por Lulu Santos ―Nada do que foi será 

de novo do jeito que já foi um dia... tudo muda o tempo todo no mundo.‖ 

 

Vejamos o exemplo do Erro Criativo de Colombo: uma vez tomada a decisão de 

procurar um novo caminho para o Oriente, Cristóvão Colombo começou a fazer um 

levantamento de tudo o que seria necessário para a missão. Obter e abastecer diversos 

navios, treinar a tripulação e partir, tudo isso com datas-limites específicas. O Governo 

espanhol, que patrocinou a expedição, queria aumentar a riqueza da nação. 

  

Colombo não descobriu a nova rota para a China. Assim, deixou de alcançar seu 

objetivo específico. No entanto, a descoberta da América foi uma fonte incalculável de 

riquezas para a Espanha. É possível que um funcionário trabalhe bem e tenha seu 

desempenho avaliado positivamente apesar de não ter alcançado seu objetivo específico. 
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O sistema de planejamento e controle de realização de objetivos exige avaliações 

baseadas em bom-senso. Se não for assim, Colombo poderá ser mal avaliado por ter 

descoberto a América e até ser demitido por ter conseguido algo maravilhoso, mas não 

seu objetivo. Aprenda que grandes invenções só foram possíveis para os que ousaram 

sonhar, está aí o 'Post it' que não me deixa mentir. 
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Capítulo II – Imagem, Marketing, Marca e Heróis  

 

Entendendo as lutas de classe (dentro da organização) 

 

Alguns poucos anos de consultoria em treinamento e planejamento estratégico me 

fizeram perceber que as divergências entre funcionários e donos de empresas estão na 

visão do negócio. Não é novidade que profissionais que observam o negócio com olhos 

de proprietário desenvolvem habilidades especiais bem remuneradas pelo mercado, 

afinal Taylor não era nenhum tolo.  

 

Mas como criar uma visão empresarial se não transportamos tal perspectiva para nossa 

vida pessoal? Vejamos uma problemática comum ao cotidiano empresarial: a má 

execução de atividades simples.  

 

Por que o funcionário executa de forma inferior a qualidade desejada as atividades que 

ele já domina em sua rotina? Alguns justificarão que é por falta de recursos, outros 

alegarão que é a falta de informação para executar com qualidade a tarefa, mas sempre 

existirão os que condicionarão o resultado à falta de motivação dado aos baixos salários.  

Entendamos as duas visões:  

 

VISÃO DO FUNCIONÁRIO – Executar a atividade de forma mal feita pode acontecer, 

afinal faltaram recursos físicos – financeiros – humanos para a conclusão da tarefa no 

prazo. É evidente que em algum momento falharemos, pois errar é humano. E pelo 

salário pago não é para fazer o espetacular e sim o mais ou menos. Se aumentasse o 

salário valeria se esforçar mais um pouco. Outro fato é que a mediocridade toma conta 

das nossas relações cotidianas. O ―a mais‖ é sempre visto com descrença e desconfiança 

gerando um culto a mediocridade. A frase atribuída a Confúcio ―prego que se destaca 

leva martelada‖, mas que não faz parte dos ensinamentos de Lao Tse, mostra um slogan 

do que convencionou chamar Aurea Mediocritas.5 

 

                                                 
5
 Aurea Mediocritas é uma designação latina que podemos encontrar numa das Odes (II, 10, 5) de 

Horácio e que expressa a ideia de que só é feliz e vive tranquilamente quem se contenta com pouco ou 

com aquilo quem tem sem aspirar a mais. 
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O funcionário, de modo geral, foca-se na dificuldade de realizar uma tarefa e, por 

conseguinte nas impossibilidades, já pensando nas desculpas que poderiam ser criadas 

para justificar um possível insucesso. Essa visão não é exclusividade do funcionário, 

mas sim do comportamento humano de auto-preservação, onde é tão importante quanto 

resolver o problema, buscas desculpas para o caso de um fracasso. 

 

A supervalorização dos desafios transforma o Homem em escravo dos paradigmas, 

desta forma, tendemos a engrandecer nossos montinhos de areia transformando-os em 

'verdadeiros' Everest's particulares e impondo uma barreira lúdica. O viés humano de 

focalizar no problema ao invés da solução cria dois tipos de personagem: o prisioneiro 

em paredes de vidro e o visionário. 

 

Certa vez, estudando a biografia de Alexandre, O grande, percebi que tal grandeza 

originava-se de uma técnica de reformular o problema simplificando-o e, por 

conseguinte, tomando medidas mais coerentes para sua resolução, desta feita, como 

gestor, comecei a aplicar tal conhecimento e percebi que o menos relevante era 

realmente conhecer da forma profunda a atividade problemática, enquanto o verdadeiro 

pulo-do-gato era entender de lógica e filosofia. Avaliei os novos gestores que estreavam 

no mercado, sejam oriundos do bacharelado quanto dos tecnológicos, apresentavam 

fraqueza de conceitos que envolviam essas duas áreas. Comecei a questionar as 

Instituições de Ensino Superior e percebi algo alarmante: que não só os alunos tinham 

tais problemas como os professores também e desta forma indaguei: como repassar algo 

que não se sabe? 

 

Em episódio dos muitos que Alexandre reformulou seus problemas, ele precisa invadir a 

ilha Tiros (Tyres) e os pontos fortes de seu exército eram a cavalaria e a infantaria. 

Desta forma os 700 metros de água que separavam a cidade do continente e um muro de 

9 metros que circundava todo perímetro tornavam-se um problema. Alexandre poderia 

desistir de Tiros e continuar sua epopeia rumo ao oriente, entretanto no final dela ele 

teria conquistado o mundo, exceto Tiros. Outra possibilidade era a de aguardar a 

aprovação de recursos financeiros, a construção de barcos, o treinamento de soldados 

para atuar no mar e mesmo assim correria o risco de fracassar na missão afinal estava 

remanejando especialistas para outras áreas da organização nas quais não possuíam 

conhecimento. 
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O problema para muitos seria como chegar até a ilha, todavia a verdadeira fonte de 

dificuldades não era essa e sim como atacar um alvo no mar, simples! Transforme o mar 

em terra. Alexandre redefiniu seu problema baseado nas suas forças e fraquezas, bem 

como nas oportunidades e ameaças criando o que defino como o preceito do SWOT. 

Criou um aterro para ligar continente-ilha e utilizou o que tinha de melhor para devastar 

com a ilha de Tiros.   

 

Lidamos com problemas como fazemos com os bichinhos virtuais, os famosos 

Tamagushis: aceitamo-los, acolhemo-los, protegemo-los, alimentamo-los e assim o 

ciclo de Cleópatra cumpre-se. É nossa tendência valorizar problemas para que tal 

fermento torne-os tão fortes que possamos utilizá-los como muletas para nossos 

fracassos pessoais e profissionais. E sempre a culpa é alheia, afinal a autoflagelação é 

dolorosa e o autoconhecimento também. Seres Humanos apresentam outro 

comportamento que é o de valorizar as barreiras vencidas para promover seus atos. 

Fenômenos que resolvi caracterizar como propaganda enganosa para convencimento 

próprio, e fortificamos um falso paradigma reproduzindo para os que nos sucedem.     

 

Questionando um dos maiores atletas do mundo como ele fazia para romper suas metas 

e assim quebrar recordes, algo que ele era especialista, percebi semelhanças entre aquele 

saltador e Alexandre, O Grande, posto que ambos reinventavam seus problemas 

buscando uma solução mais simples focando-se nos resultados e não nos problemas. 

O desportista treinava sem o sarrafo (bastão colocado como barreira no salto com vara), 

simplesmente buscando alcançar o seu melhor desempenho, sendo avaliado pelos seus 

técnicos e informado sobre como aprimorar os movimentos. No dia da competição o 

atleta desenvolvia sua melhor performance e, por consequência, apenas alcançava os 

louros da vitória.  

 

Há muitos anos atrás em um mosteiro zen-budista, com a morte do guardião, foi preciso 

encontrar um substituto. O grande Mestre convocou, então, todos os discípulos para 

descobrir quem seria a nova sentinela.  

 

O Mestre, provido de muita sabedoria, falou: ―Assumirá o posto o monge que conseguir 

resolver primeiro o problema que eu vou apresentar.‖ Então, ele postou no centro da 
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enorme sala em que estavam reunidos todos os monges um vaso de porcelana muito 

raro, com uma rosa branca de extraordinária beleza. E disse apenas: ―Aqui está o 

problema!‖. Todos ficaram olhando a cena: o vaso belíssimo, de valor inestimável, com 

a maravilhosa flor ao centro! O que representaria? O que fazer? Qual o enigma? Nesse 

instante, um dos discípulos sacou a espada, olhou o Mestre, os companheiros, dirigiu-se 

ao centro da sala e... Zapt!... Destruiu tudo, com um só golpe. Tão logo o discípulo 

retornou ao seu lugar, o Mestre disse: ―Você é o novo Guardião.‖ Não importa o 

tamanho e a beleza do problema se for um problema, precisa ser eliminado.  

 

Neste momento cabe uma auto-análise sobre como lidamos com nossos problemas. 

Quando lhe perguntam como foi seu dia, todo dia você fala: ―cheio de problemas!‖ 

Você supervaloriza seus problemas? Quais problemas você continua mantendo na sua 

vida e que poderiam ter sido solucionados? Por que você não os resolve? Você sabe que 

todos os problemas têm solução, o que falta para resolver esse? 

 

VISÃO DO TOPO – Executar as funções e resolver problemas depende de recursos e 

organização, todavia para o gestor os problemas podem ser resolvidos com criatividade 

e empenho. A postura exigida é a de comprometimento e dedicação para a resolução 

dos problemas e não a do ―especialista em desculpas‖.  

 

A informação mais importante neste momento é a de que nosso valor de mercado é 

diretamente proporcional à capacidade que temos de resolver problemas. Vendemos 

nossa tranquilidade aos empregadores, para que estes estejam aliviados para busca 

novos produtos/serviços/clientes/parceiros/negócios. Assim ao melhoramos nossa 

capacidade resolutiva de problemas aumentamos nossa visibilidade no mercado e, por 

conseguinte nosso poder de barganha sobre salário.  Desta forma é fato falarmos que 

profissionais recebem por sua capacidade resolutiva, raridade e por sua importância 

(leia-se responsabilidade pela decisão tomada).  

  

 A dicotomia entre as visões gera o desgaste entre as classes e os problemas de 

motivação e desenvolvimento organizacional. Para solucionar tais problemas proponho 

a visão empresarial aplicada ao cotidiano, também conhecido como 

empreendedorismo pessoal.  
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O empreendedorismo pessoal consiste na visão gerencial aplicada ao desenvolvimento 

de nossas carreiras e personalidades. Seja na utilização de ferramentas gerenciais no 

cotidiano de nossas vidas ou na atividade com parâmetros profissionais até mesmo para 

tarefas corriqueiras. O compromisso do personagem organizacional deve contaminar a 

vida pessoal, mas sem excesso, e essa diferença tem a função de fuga para o profissional 

e não deve ser encarado como um expediente extra de trabalho.  

 

Todavia a preocupação com o seu desenvolvimento profissional deve passar pela 

adequação às ferramentas empresariais, ainda que todas as atividades que executamos 

estão influenciando nossas marcas pessoais e por conseguinte o nosso Marketing 

Pessoal.   

 

 
Conhecendo o Marketing, para entender o conceito de Marketing Pessoal e 

fomentar nossa marca.  

 

Vamos definir o que é marketing de duas maneiras, a primeira focada na visão científica 

e a segunda com um aspecto mais prático. Vejamos: 

 

Na visão científica podemos observar que várias correntes de pensadores definiram 

marketing, cada um deles dando ênfase a um de seus seguimentos e agregando novos 

elementos que tornaram o assunto um dos mais polêmicos dentro do mundo acadêmico. 

 

Em um mundo onde tendências se dissolvem em minutos e correntes se formam de 

maneira ‗standalônica', conceituar se torna uma tarefa para muitos, porém fixar 

conceitos não se faz tão simples. Assim, basear estudos nos conceitos de grandes 

autores se torna mais confiável e atraente para os pesquisadores, no entanto é fato 

importante salientar que de acordo com RINKE (1990, p.39) ―Para dobrar o índice de 

sucessos, triplique o índice de fracassos‖. 

 

O marketing foi inicialmente concebido como uma atividade de negócios, com a 

intenção de aproximar produção e consumo. De acordo com os princípios do marketing, 

uma empresa deveria estar permanentemente voltada para seu ambiente, de forma a: 

 

o elaborar produtos que atendam as necessidades e desejos dos consumidores;     
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o praticar preços de acordo com o que os consumidores estivessem dispostos a 

pagar;     

o tornar estes produtos acessíveis ao mercado, realizando a distribuição adequada; 

e     

o comunicar aos consumidores sobre a existência e benefícios de seus produtos.      

 

Durante séculos as organizações, empresas e corporações utilizaram o marketing sem se 

preocupar com seus reais objetivos que de acordo com LARUCCIA (2000, p.) "manter 

o foco nas necessidades do consumidor, integrar as atividades da organização para 

satisfazer essas necessidades e obter objetivos em longo prazo através da satisfação do 

cliente". 

 

Usando a vasta experiência dos grandes pesquisadores para definição de marketing 

pode-se citar a conceituação da A.M.A. (American Marketing Association) "Marketing 

é o processo de planejamento e execução da concepção, preço, promoção e distribuição 

de ideias, bens e serviços, organizações e eventos para criar trocas que venham a 

satisfazer objetivos individuais e organizacionais". 

 

Para KOTLER (1998, p. 27): "É um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e 

grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos 

de valor com outros". 

 

LAS CASAS (1997, p. 18): ―É a área do conhecimento que engloba atividades 

concernentes às relações de troca, orientadas para satisfação dos desejos e necessidades 

dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos 

e considerando sempre o meio ambiente de atuação e impacto que essas relações 

causam no bem-estar da sociedade". 

 

De acordo com Laruccia (2000, p.) "a essência do Marketing é o processo de troca, em 

que duas ou mais partes se dão algo de valor, com objetivo de satisfazer necessidades 

recíprocas" e completas posteriormente conceituando o marketing como: "O processo 

de criar e resolver as relações de troca". 

 



32 

 

Para aprofundar-se no assunto deve-se seguir a linha de raciocínio que reza KOTLER 

(1998, p. 28) ao citar as necessidades, desejos e demandas como ponto de partida para 

todo ciclo do marketing e conceitua-os a posteriori: 

 

"Necessidade Humana: é um estado de privação de alguma satisfação básica... Essas 

necessidades não são criadas pela sociedade ou empresas. Existem na delicada textura 

biológica e são inerentes à condição humana." Ainda citando o autor: "Desejos são 

carências por satisfações específicas para atender às necessidades... Os desejos humanos 

são continuamente moldados e re-moldados por forças e instituições." 

 

"Demandas são desejos por produtos específicos, respaldados pela habilidade e 

disposição de comprá-los." 

 

Baseando-se nessas teorias pode-se direcionar o estudo do marketing como sendo o 

estudo das relações comerciais que visam suplementar as necessidades específicas, 

individuais e singulares do Homem, usando para isso estratégias de mercado. 

 

Ainda usando os conhecimentos de KOTLER (1998, p. 14) quando este remete seus 

leitores à ideia da não cartesianidade de que "Marketing não é como a geometria 

euclidiana" tendo em vista que o marketing estuda relações humanas e estas são 

mórficas, dado a influência que sofre de todo meio ambiente, da natural insatisfação 

humana e de comportamentos psicológicos singulares e por vezes patológicos (vide 

exemplo do fenômeno conhecido como consumismo). 

 

Em todo o decorrer da História o marketing flutuou seu foco por vários elementos que 

compõem uma relação comercial. Primeiro existiu o tempo do mercado livre, sem 

regras, onde as demandas (leia-se necessidades) regiam as relações de troca: a Era dos 

Commodities, onde o marketing gerou parte de seus preceitos básicos. 

 

Em um período posterior onde os negociantes se concentravam em baixar seus preços e 

produzir em larga escala, tendo em vista que se o produto fosse bom se auto venderia e 

aumentaria o mercado, mas poucos perceberam que essa iniciativa acabou por gerar um 

‗flood‘ no mercado. Foi a era do Produto. 
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Avanços tecnológicos nivelaram a concorrência, agora existia uma grande oferta e uma 

disputa por mercados, existia a necessidade de um diferencial, algo que levasse ao bem-

estar do consumidor, e aí veio a era dos Serviços... O marketing é colocado como tábua 

de salvação das empresas. 

 

Mas como o mundo gira de maneira desenfreada, novas mudanças chegaram e estão 

fazendo nascer a nova tendência: o Encantamento. Esse que leva o cliente como fonte e 

mantenedora do mercado, que não trabalhará mais o marketing de massa, e sim o 

marketing direto, por vezes inconsciente, baseado nos estímulos cerebrais abaixo da 

linha da percepção, conhecidos como mensagens subliminares. Esta tendência se foca 

na indução via transmissão de sensações e experiência, não de um simples produto ou 

serviço e tem um valor agregado muito maior. 

 

Existe hoje dentro do mundo do marketing, uma corrente que deposita na necessidade 

humana e na constante insatisfação com o meio que o cerca a função de servir como 

referencial para elaboração de estratégias e campanhas. Tendo como pensamento de 

base que o marketing é fruto da necessidade humana, ninguém melhor que o próprio 

indivíduo para orientar uma empresa ou determinado produto – Todavia a ciência busca 

inovar e desta forma as empresas buscaram fazer o caminho oposto induzindo os 

clientes a aceitarem um determinado modus operandi ou um produto. Nasceram então 

as novas tendências como a Qualidade Total, 5 S, Marketing Direto, Marketing de 

Relacionamento e o assunto deste projeto, as Mensagens Subliminares. 

 

Falando de uma forma mais prática, diretamente para leigos, Marketing é a ciência que 

estuda, desenvolve e utiliza técnicas usadas para convencer.  

 

 Convencer você, pois você realmente precisa daquele novo produto, com um 

novo Design e que custa 3 vezes o valor de mercado e que faz a mesma função 

do seu antigo. 

 

 Convencer a empresa, pois mesmo que um produto seja de sucesso um dia esse 

sucesso vai acabar e aí, ―Meu Deus, o eu será de Nós? Portanto já que a vida é 

efêmera vamos aumentar a verba para criação de novas campanhas de 

Marketing. 
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 Convencer o profissional que ele é uma marca e, portanto, deve ter um 

Consultor de Marketing, a ideia é criar uma nova profissão – O Personal 

Marketer,  que irá segui-lo indicando o que ele deve ou não fazer, afinal ele 

mesmo sendo um cara desconhecido, e gostando disso, é alguém VIP. 

 

 Convencer o Cliente, pois afinal usar letra em itálico no cartão de visitas é 

démodé e está fora dos padrões do Marketing moderno, Como diria Kottler.  

 

 Convencer ele mesmo de que seu trabalho é a salvação das empresas, que sem 

ele nada vai para frente, que o Marketing é o mais importante fator em uma 

venda e que afinal ele (o profissional) é a alma do negócio.   

 

 Então seguindo esse raciocínio podemos perceber que o Marketing pessoal nada mais é 

do que o uso das estratégias corretas para divulgar seus resultados pessoais favorecendo 

seu produto/serviço e fortificando sua marca. 

 

Qual é sua marca? 

Em um exercício mental rápido podemos entender o que é uma Marca: Imagine a 

pessoa mais responsável que você já conheceu, a mais ambiciosa, a mais competente, a 

mais competitiva, a mais cautelosa, a mais imprudente, a mais relapsa e a mais infantil. 

Todas essas características são marcas de comportamento pessoal que essas pessoas, 

pensadas no exercício, transmitiram para você tornando assim referências (âncoras) 

prioritárias de suas atitudes.  

 

Alguns pontos que devemos ter em mente:  

 

Todos erram. Uma das maiores limitações do Ser Humano é o entendimento que os 

erros fazem parte de um processo gradativo de aprendizado. Como diria o slogan de 

uma campanha publicitária ‗não há aprendizado sem manchas‘.  Todavia em uma 

sociedade focada no sucesso, os erros não são tolerados (como visto anteriormente na 

página 15). Se o erro é parte construtiva do Ser deve ser observado como elemento 

educacional. Entretanto cabe ressaltar que TODOS erram, e que as histórias são 
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reservadas para exaltar os acertos dos vencedores e que mesmo assim vários erros 

aparecem.  

 

Um erro jamais é esquecido. Se você cometeu um erro é comum que queira compensá-

lo com atitudes positivas, todavia não faça visando camuflar os erros ocorridos, mas sim 

na busca pela melhoria pessoal, visto que ao criar a expectativa do perdão em troca de 

boas ações irá incorrer em um novo equívoco, e que erros são arquivados e voltam a 

pauta quando necessário. 

  

Todos somos observados todo o tempo. Se você não gosta de ser avaliado e observado, 

julgado, medido, pesado, comparado... lamento informar, mas você mora no Planeta 

errado.  Utilizando a afirmativa de Kant: ―O homem é a medida de todas as coisas‖, 

podemos perceber que se trata de um aviso que todos somos medidos e comparados a 

comportamentos pessoais reais (e, por força da hipocrisia naturalmente humana, muitas 

vezes ideais) para que sejamos julgados pelos nossos comportamentos. E nesse 

momento uma anomalia ocorre: o Parecer se torna mais importante do que o Ser.  

 

Assumindo que todos somos avaliados, nos cabe alterar a visão sobre a avaliação. 

Deixando de entendê-la como uma invasão para percebê-la como um processo natural 

de validação do comportamento humano, bem como uma tentativa natural de 

padronização homogeneizada em um mundo de heterogenia.  

 

Os pontos negativos pesam mais que os positivos. Em uma sociedade que busca o ideal 

de herói grego que nunca existiu nem para os gregos da época, os erros alheios pesam 

muito mais que quaisquer acertos. Todavia isso não significa que investir em sua marca 

é perder tempo e dinheiro, mas sim que cada erro significa a necessidade de um número 

muito maior de acertos.  

 

Todos sempre erram, mas para algumas pessoas os erros pesam mais. Confesso que 

até hoje não sei qual é a lógica deste raciocínio, nem ao menos entendo seu mecanismo, 

mas sei que algumas pessoas podem errar mais que outras. Não sei explicar, mas são 

seres iluminados, lembro-me bem de que em meus anos iniciais de docência, como todo 

professor, busquei criar meu estilo e para isso me apoiei em ‗imitar‘ professores que 

tive. Percebi que um dos colegas chamava os alunos de: ―animal‖, ―acéfalo‖, 
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―monstros‖, ―mafiosos‖, ―mandava-os calar a boca‖... e surpreendentemente todos riam 

e adoravam isso. Tentei e fui repreendido com veemência pela Direção no dia seguinte.  

 

 Neste momento nos cabe questionar: você conhece pessoas que comentem erros 

consecutivos e não são tão cobrados quanto você? Pois é, como não podemos mudar a 

simpatia das pessoas por nós, vamos evitar os erros, afinal eles corroem a sua marca. 

 

Por falar em ‗sua marca‘, qual é a sua marca? Nesse momento proponho uma dinâmica 

para avaliarmos as marcas das pessoas com quem convivemos. Crie um conjunto de 

placas (ou papéis) com características de comportamento organizacional (Alegre, Triste, 

Trabalhador, Vaselina, Produtivo, Competente, Ético, Inovador, Sábio, Preguiçoso, 

Afoito...), com o grupo de pessoas com quem você trabalha reunido, peça para que 

sigilosamente cada pessoa estipule 5 características para cada membro da equipe. Nesse 

momento cabe salientar que ninguém é 100% perfeito e que o sigilo será absoluto, pois 

afasta a tendência a‘ política de boa vizinhança‘ 

 

Finalizado podemos criar um pacote de visões sobre as marcas de cada um dos 

membros da equipe. Solicite antes de entregar os resultados que usando as mesmas 

placas os indivíduos componham sua visão pessoal sobre suas próprias marcas.  

 

Finalize a dinâmica pedindo para que a pessoa compare os resultados de sua descrição 

pessoal de perfil com as do grupo. Possivelmente existirão discrepâncias e aí poderão 

perceber que nem sempre a imagem que passamos é a que queremos passar.  

 

A importância de uma marca nasce da necessidade de nos relacionarmos com pessoas e 

empresa para alcançar nossos objetivos pessoais e profissionais, assim enquanto maior 

for nossa necessidade a ser sanada, maiores deverão ser nossas preocupações com as 

imagens.  

 

Em qualquer ambiente são necessários pontos de referência para o desenvolvimento 

organizacional e padrões de comportamentos que devem ser seguidos, leia-se marcas 

pessoais que servirão de guia para os demais profissionais. Então neste momento nos 

cabe questionar e criar uma lista chamada CARDÁPIO DE QUALIDADES: Quem é 
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referência para você? Por qual motivo? Quais características que este ‗exemplo‘ 

apresenta que você gostaria de ter? Quais comportamentos que você alteraria? Vide: 

Pessoa-

referência 

Qualidade Motivos Comportamentos 

Positivos 

Comportamentos 

Negativos 

Fulano Sábio Diminuir Erros Sua experiência o 

permite errar 

menos que eu. 

A experiência 

aumenta o medo do 

novo. 

Beltrano Político Evita inimigos Sua fala mansa 

evita atritos e 

facilita o clima 

organizacional. 

Passa a imagem que 

compactua com tudo 

que o cerca. Que faz 

parte do ‗esquema‘. 

Cicrano Esperto  Adquire vantagem 

competitiva 

Visualiza bem os 

cenários, evita 

problemas 

desnecessários e 

cria atalhos para 

resoluções 

Deixa as pessoas 

ressabiadas e 

desconfiadas de sua 

habilidade (esperteza)  

 

 

 

Quem é referência para você? Como os heróis atuam nas organizações 

 

Referência significa modelo e a pergunta título desta seção deve ser respondida: Quem 

são seus ídolos, por quais motivos e quais são suas referências negativas? 

 

Iniciemos nossa viagem pelo conceito de Plutarco: ―O teu filho te vê como herói, não te 

transforme em tirano aos olhos dele.‖, ainda que normalmente definimos nossas 

referências durante a infância, quando copiamos modelos dos pais e irmãos para compor 

nosso quadro comportamental, todavia aqui vale salientar que as características podem 

ser utilizada de forma direta ou reversa. Por exemplo, um pai tabagista (que fuma) pode 

tanto transmitir ao filho um comportamento mais tolerável ao consumo de cigarros 

quando a completa negação a este estímulo, dado a uma consciência de que aquela 

característica é um ponto negativo na figura do herói, algo como uma fraqueza, e que, 

portanto deve ser combatida. 
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Tais procedimentos de mimese são comuns na fase onde desenvolvemos nossos 

conceitos pessoais e neste momento as figuras dos Heróis e dos Vilões se fazem 

necessárias, posto que esta relação condensa de forma bem niilista o que é o bem e mal.  

 

Como nascem os heróis? 

Um herói é o somatório equilibrado do que não somos, mas queremos ser, com o que 

jamais seremos. Eles dizem quem somos, como deveríamos ser, identificam-nos e 

inspiram-nos. Somos seres simbólicos e precisamos de modelos para nortear decisões e 

comportamentos. Dessa forma, buscamos a homogeneização do comportamento 

humano. Entretanto, ao extrapolarmos tal padronização, destacamo-nos positiva ou 

negativamente. Desta feita, não é risco definir que o heroísmo é uma questão de 

percepção.  

 

Criamos um padrão de conduta que nos aproxima de nossos ídolos, algo como uma 

viagem biográfica revisando os conceitos éticos que os tornaram conhecidos, ou que 

achamos terem sido executados por eles, mesmo quando muito do que envolve um herói 

é fruto de mitos criados para propagar sua fama, o que, sabiamente, o conhecimento 

popular define como ―quem conta um conto aumenta um ponto‖.   

 

Quantos homens não perderam suas vidas tentando gravar seu nome na história? Porém, 

as guerras não são lembradas pelos seus soldados e sim pelos reis, como definiria 

Menelau, Rei de Esparta. Entretanto, devemos lembrar que na História vemos a visão 

do vencedor, pois deles são os títulos, o corpo do texto é para as mentiras que justificam 

o injustificável, transformando o vergonhoso em lições sociais e as notas de rodapé são 

os espaços reservados aos perdedores.  

 

Os heróis definem-nos, medem-nos e aprisionam-nos; são um 'mal' necessário para que 

percebamos que podemos transcender a fronteira da média, saindo, assim, da vala 

comum. São sombras que nos seguem e que, mesmo assim, estão passos a nossa frente. 

Acumulam as qualidades de trezentos homens e nenhuma de suas fraquezas, mas 

perguntemos a eles se esse peso é suportável e eles responderão que a perda da 

possibilidade humana de errar é a pior de todas as cruzes.     
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Quando falo herói, muitos pensarão em Bat men e Super homens, mas esses nada se 

aproximam dos heróis que defino, senão o embate ético que os atormenta. Atenho-me a 

heróis do cotidiano que não têm super-poderes, mas sim super-missões, são eles 

médicos que salvam nossas vidas, policiais que combatem o mal, professores que nos 

guiam ao saber, pais que nos protegem etc.  

 

Trazemos para a realidade a cobrança hollywoodiana de sermos infalíveis e 

inesgotáveis, esquecendo-nos de que somos humanos. Mas como pensar em um mundo 

sem heróis? Agradeço a capacidade do Ser Humano de superar seus limites, afinal esses 

heróis cotidianos mostram-nos que é possível e assim vamos vivendo, ainda que cada 

povo tem os heróis que merece, ou que precisa. Assim, concordo com Freud ―todos os 

Homens são Heróis... em seus sonhos‖, portanto prepare seu uniforme e espere o sinal 

que vem de um cidadão indefeso, afinal nossos filhos e netos precisarão de exemplos... 

―Para o alto e avante!!!‖ 

 

Definindo Heróis 

Podemos utilizar as definições de heróis provenientes de vários autores para fazer um 

relação com as imagens pessoais, as marcas e a vida corporativa, posto que para Max-

Pol Fouchet:―Os heróis são responsáveis por tudo.‖ Sendo esta uma visão muito 

semelhante ao conceito de Homem Industrial defendido pelo Peter Drucker. No entanto, 

o seu conceito base do Homem industrial caducou com a pós-modernidade e não 

conseguimos abandonar essa visão ultrapassada por respeito iconoclástico e irracional.  

 

Hoje percebo claramente que o conceito incorporado ao Homem industrial é limitador 

do Ser Humano que se torna escravo das análises externas, tornando dedicado mais ao 

parecer que ao ser. Afinal o Homem industrial é uma conjugação do homem que 

nenhum homem consegue ser, e que agora as empresas exigem de seus funcionários.  

 

Também nos cabe avaliar o conceito de herói proposto pela união das visões de 

Armando Nogueira e Jean Giraudoux, onde respectivamente ―Heróis são reféns da 

glória. Vivem sufocados pela tirania da alta performance.‖  e ―Os heróis são aqueles que 

tornam magnífica uma vida que já não podem suportar.‖ 
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O Homem Industrial luta contra o tempo, precisa ser bom pai, filho, marido, colega, 

profissional, docente, responsável socialmente, eticamente um exemplo, bonito, 

inteligente, sábio, novo, simpático... 100% do tempo, mas o dia só tem 24 horas e nem 

sempre podemos treinar ou aprender tudo isso nos infinitos 86400 segundos.  

 

Outra crítica ao conceito do Drucker e, por conseguinte ao conceito de herói do Max-

Pol Fouchet, é o fortalecimento dele ao sistema de exploração do funcionário, e não 

entendam isso como um pensamento comunista, mas sim como uma análise de uma 

sobrecarga de responsabilidade que ocorre para o profissional. Esse modelo 

estereotipado de super profissional está ganhando espaço no mercado e incrementando 

lucro para os empregadores, que muito sabiamente, fomentaram as visões de Drucker 

como um proclamador de conceitos interessantes para o empresariado, mas estão 

perdendo as batalhas e se tornando Super Pais Vilões quando negligenciam a formação 

da próxima geração em detrimento de lucro, status e sucesso. 

  

A escravidão dogmática baseada na visão míope que coloca Drucker em cerca de 93% 

das bibliografias acadêmicas está influenciando os novos profissionais de maneira 

irreversível criando um ideal do herói organizacional que ninguém jamais foi. O medo é 

inadmissível e faz com que lindas pessoas, de alma, inteligência, rosto de deusa e o 

corpo tão belo quanto a própria vida tenham medo de envelhecer apagadas, ou mesmo 

de ser frágil. A cobrança por um comportamento politicamente correto e perfeito está 

criando pessoas frustradas em seus ambientes de trabalho, e depois tem gente que fala 

de ‗como motivar pessoas‘.   

 

Analisando outro conceito de herói, o de Albert Schweitzer, onde ―Não há heróis da 

ação; só heróis da renúncia e do sofrimento.‖ Tal conceito apresentasse de forma ampla 

na nossa visão ocidental de herói, muito baseada na figura de Jesus Cristo, que teve sua 

glória pela penitência. Tal comportamento se traduz nas atividades profissionais, onde 

trabalho está associado ao sofrimento, admissível pela nossa visão de que o correto é 

sofrer, calado e injustamente por uma suposição de bonificação futura. Tal fenômeno é 

conhecido como Teoria do Capacete Branco, onde gestores motivam funcionários a 

suportar quaisquer condições de trabalha apenas acenando com a possibilidade de 

ganhos futuros.  
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Então nesse momento nos cabe questionar quem são seus heróis e quais características 

dele você irá buscar 

 

 

Os heróis e as características positivas e negativas 

Uma das características mais importantes é perceber que as pessoas são um apanhado de 

características e que o fato dessas características serem positivas ou negativas é uma 

questão de ponto de vista.  Proponho um raciocínio: Quais são os 7 pecados capitais? 

 

 A IRA - Tem como sinônimos a raiva, agressividade exagerada (ou não).  

Imagine quantas cenas de IRA você percebe na sua empresa todos os dias? Seja 

advinda de um cliente ou de ‗colaborador‘ que busca meticulosidade, 

perfeccionismo ou até mesmo por desqualificar nossa capacidade de solucionar 

problemas bem como a importância desses problemas. Percebamos como tais 

elementos influenciam as decisões organizacionais para ‗o mau 

desenvolvimento‘, mas também para ‗o bom crescimento‘ das organizações. É 

inegável o poder motivador da ira e ele não pode ser descartado, em que tal 

dopping tenha excelentes resultados, mesmo que pontualmente. Atenção em 

excesso pode acarretar autoritarismo, desrespeito e baixo clima de confiança 

mútua entre o gestor e sua equipe. Cabe aqui um questionamento: Quantas vezes 

você utilizou a ira para alcançar seus objetivos? Isso te motivou? Por que não 

aprender a lidar com esse sentimento para que ele possa trazer-lhe resultados 

positivos sem influenciar sua psique destrutivamente? 

 

 A GULA: está focada no excesso, na sua simbologia maior significa voracidade. 

Seria o equivalente a engolir e não digerir (característica muito importante 

quando o prato principal é famoso „Sapô Organizacionalle‟. A gula intelectual 

também não é algo tão negativo assim, pois transmite uma sensação de não 

saciedade com o saber, algo como se não estivéssemos trabalhando nosso 

potencial por completo, e portanto preciso saber mais e mais. Em um mundo 

digital, on-line, plugado e mutante, tal característica deixa de ser um pecado para 

se tornar uma qualidade, os dinossauros devem concordar. 
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 A INVEJA: Não concordo que a visão de inveja seja o desgosto ou pesar pelos 

bens do outro, a dificuldade de admirar o outro nem o sentimento de injustiça. 

Acredito que inveja seja facilmente substituída por palavras como: cobiça, 

ganância e ambição, e hoje em dia ambição faz as pessoas progredirem. Em um 

sistema capitalista onde a sobrevivência dele deriva da diferença entre 

capacidades de consumo e os níveis heterogêneos de status que esse consumo 

propicia, a ambição se faz necessária para o desenvolvimento de carreira, 

organizacional e até social.  Concordo que não devemos confundir competição 

com inveja, mas entendo que a inveja fomenta um processo competitivo (que 

bem direcionado pode ser benéfico e motivador). Neste momento uma reflexão 

surge espontaneamente: A inveja que motiva e norteia, hoje foi ‗aceita‘ pelo 

mercado organizacional e até recebeu um apelido carinhoso: ‗Inveja branca‘, 

algo que mascara o fato de ser ‗inveja‘ e ainda dá uma ridícula conotação de 

suavidade e ainda promove preconceito. 

 

  O ORGULHO: É o brio e a vaidade. A sensação de superioridade em algum 

aspecto. Isso poderia ser visto como ‗salto-alto‘ (outra alusão ao preconceito), 

mas também pode ser percebido como um conhecimento de suas 

potencialidades, uma autoconfiança determinante para o sucesso e até mesmo 

um maior comprometimento com a história de uma marca pessoal, empresarial 

ou social. Os ortodoxos definiriam que isto leva a ter uma imagem de si inflada, 

aumentada, não correspondendo a realidade, os mais liberais chamariam de 

Marketing pessoal. Os ortodoxos que surge com isso a necessidade de aparecer, 

de ser visto, e os liberais lembrariam que sem esse ‗fenômeno‘ chamado 

exposição não há crescimento na carreira e que não há venda sem a ‗alma do 

negócio‘. Os ortodoxos citariam que o exemplo desastroso de gestores ‗que 

tomam determinadas decisões por questões de orgulho pessoal ferindo muitas 

vezes as metas organizacionais, mas com o único objetivo de dar vazão a este 

sentimento.‘ Já em uma visão liberal isso seria coerência com seus preceitos 

éticos.  O conceito de Orgulho traz consigo também a idéia de vaidade, que até 

Narciso era bela, depois ficou feia e que hoje é essencial para qualquer pessoa, 
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pois se você não gostar de você ninguém gostará. Entretanto o que vale 

questionar é: ―do que você tem orgulho? Você está disposto a abrir mão desse 

‗feito-bem-característica-network-exclusividade‘ em prol de ser igual? 

 

 A AVAREZA: Tem como definição o apego a algo, seja material ou emocional, 

o que pode ser perfeitamente definido como zelo, carinho e até mesmo 

moderação. Está associado como o medo da escassez ou da falta súbita de algo, 

o que no mundo corporativo é simbolizado pelo planejar para não faltar ou 

também o princípio da prudência. Seria o equivalente a guardar mais do gastar, o 

que hoje é conhecido como planejamento financeiro de uma pessoa 

moderadamente prudente e sábia, pois pensa no futuro – ou seja, conceito de 

poupança. Poupar que pode ser dinheiro, problemas (gestão de conflitos) ou até 

mesmo trabalho (engenharia de processos). 

 

 A PREGUIÇA: É definida como aversão ao trabalho, negligência. Em um 

mundo extremamente focado no trabalho onde o Workahollic já virou problema 

de saúde pública, saber intercalar momentos produtivos com aquela preguiça 

renovadora se torna uma arte. A preguiça não se resume na preguiça física, mas 

também na preguiça de pensar, sentir e agir, nada diferente do que surgiu há 

milhares de anos com a meditação e que hoje sofreu um re-make como o 

conceito moderno de vida simples, posto que suprimimos as fadigas em prol do 

relaxamento. Isso sem contar no conceito Socrático, reutilizado por Domenico 

Di Mais, de ócio criativo.  Até o conceito de criticado do ‗deixa para depois‘ 

hoje tem suas interpretações positivas, dado o crescimento no número de 

atividades a serem executadas, o aumento perigoso dos níveis de estresse e a 

escassez de tempo, alguns problemas se resolvem por si só, portanto deixemos 

‗primeiro o que é primeiro e depois o que é depois‘. 

 

 A LUXÚRIA: É definida como uma impulsividade desenfreada, um prazer pelo 

excesso, tendo também conotações sexuais. Em um mundo metódico como o 
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organizacional existem momentos onde o método reprime a solução e as 

impulsividade torna-se necessária. É fato que o excesso é sempre prejudicial, 

todavia, a pulsão sexual motiva e desenvolve habilidades que são importantes 

para o desenvolvimento organizacional. A geração de ‗amantes do sucesso‘ 

cresce e com isso a luxúria ganha espaço no processo gerencial das empresas, 

quanto precisamos ‗encantar‘ colaboradores e ‗seduzir‘ clientes promovendo a 

esses ‗prazer‘. Uma barreira deve cair nesse momento: ―Quantas das coisas você 

faz durante o dia visando que sua imagem fique melhor perante os outros? Caso 

contrário por que o cresce tanto o mercado de veículos de luxo vendidos para 

homens de 40 a 60 anos?   

Dadas tais reflexões, cabe salientar que os pecados capitais são positivos e negativos de 

acordo com o prisma observado e com o contexto apresentado. Entretanto o excesso 

tende a ser negativo, mas isso cabe para qualquer característica, sendo ou não um 

pecado capital. Assim ―Mudai os tempos, os lugares, as opiniões e circunstâncias, e os 

grandes heróis se tornarão pequenos e insignificantes homens.‖ (Marquês de Maricá) 

 

Os comportamentos que nós copiamos das pessoas influenciam nosso forma de viver, 

entretanto, em uma visão egocêntrica esquecemos que nosso comportamento também é 

observado e copiado e que de acordo com Antoine de Saint-Exupéry ―somos 

responsáveis por aquilo que cativamos‖. 

 

 

Você é referência para alguém? 

Um dos mais importantes diagnósticos do poder de nossas marcas pessoais é como e 

com que frequência influenciamos os comportamentos das pessoas que nos cercam. 

Influenciar pessoas é uma arte que deriva de uma imagem pessoal sólida. E neste caso 

não está associado a visão de não errar, mas sim a de errar e aprender com o erro.  

 

Ao avaliarmos força de uma marca pessoal podemos perceber alguns comportamentos: 

 Em um debate, sua opinião é solicitada sempre que há um impasse? 

 Se ao expuser uma ideia a atenção de todos está em você? 

 Se ao debater sobre um tema, você abaixando o volume de sua voz, todos se 

esforçam para ouvi-lo? 
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 Se seus bordões (jargões) são copiados pelas pessoas, por exemplo: Inicio e 

encerro minhas aulas com frases personalizadas. Ao iniciar: ―Caros colegas, meu 

cordial boa noite‖ e ao terminar ―Que o sucesso seja a sombra de vocês, hoje e 

sempre‖. E se até a terceira semana de aula todas as turmas já acompanham esse 

‗mantra‘ significa que estão atentos e que minha imagem já foi avaliada, aceita e 

está sendo replicada. 

 O teste de ideias esdrúxulas também pode ser avaliado, como por exemplo, uma 

gíria nova criada por você, pegando significa que você se encontra dentro do 

grupo de formadores de opinião.   

 

Elementos como liderança, peso na opinião e atuação como elemento apaziguador de 

conflitos são exemplos clássicos de força da marca pessoal. No entanto, de acordo com 

Pierre Weil e Ronald Tompakow, comunicamos até sem querer comunicar, o que torna 

impossível para o Ser Humano não comunicar, e podemos, por vezes, transmitir 

informações equivocadas ou dúbias, criando uma imagem que não queremos ter. 

Façamos um teste, solicite uma pessoa que ―não se comunique com você‖ e você 

perceberá que até ao virar de costas ou sair de sala, há uma comunicação. 

 

Devemos ter em mente que o mapa e o território são semelhantes na teoria, mas na 

prática são completamente diferentes e desta forma temos que atentar para as 

informações e comportamentos que temos quando estamos sob pressão. Assim evitamos 

o surgimento de um personagem artificial e as famosas ‗quedas das máscaras‘.  Sendo 

assim, proponho que sua imagem seja congruente com seus preceitos éticos e que caso 

sejam divergentes que você trabalhe bem evitando os bloqueios preconceituosos. 

 

Somente através do autoconhecimento podemos adquirir a experiência necessária para 

que possamos influenciar pessoas com nossas imagens, posto que a experiência forma 

uma estrutura comportamental adequada ao um maior número de situações sociais e 

profissionais.  

 

A ideia de transmitirmos uma imagem diferente de nossos preceitos cai quando 

percebemos que mente e corpo fazem parte do mesmo sistema e que por isso quando 

contrariamos nossa natureza expressamos isso de forma inconsciente, mas nítida, 

comprometendo nossa imagem.  
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Porém o raciocínio mais importante é que o significado da comunicação é a resposta 

que obtermos, portanto a responsabilidade pelo entendimento é do interlocutor, mas até 

certo limite, portanto seja claro, mas perceba o desinteresse da outra parte. 

Estranhamente muitas pessoas apresentam todas as características de um bom 

comunicador, mas não sabem que mensagem passar. 
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CAPÍTULO III – IMAGEM NÃO É TUDO, MAS É 100% 

Como você gostaria de ser visto 

Se você fosse um produto, exemplo: um carro, qual você seria?  Para muitos isso é uma 

pergunta tola, mas para quem busca vender uma imagem pessoal de qualidade o fato de 

conhecer seus objetivos facilita a erística6, bem como conhecer suas potencialidades 

transforma o árduo trabalho de escolher um público alvo (target) em uma tarefa 

secundária.  Conhecendo sua vocação podemos desenvolver uma marca pessoal mais 

consistente oportunizando as vantagens e reduzindo as rejeições dos ‗compradores‘ 

desta marca. 

  

Neste momento devemos iniciar uma dinâmica complementar: conhecida como 

Dinâmica do Produto. Ao ligarmos uma câmera de vídeo solicitamos que a pessoa se 

levante e apresente um novo produto: ―Você (no caso o interlocutor) é um produto, em 

15 segundos quais são as características que você tem e que fariam esse produto 

vender‖.  

 

Sob pressão a tendência das pessoas é suprimir informações, perder tempo, pecar na 

apresentação das qualidades e até na forma como desenvolve a explanação. Todavia 

isso reforça um sentimento de que as pessoas não se conhecem, portanto não conhecem 

sua imagem e não sabem como querem ser vistas.  

 

Temos nessa dinâmica resultados impressionantes onde sobra tempo após a pessoa 

definir suas qualidades, como se alguém conseguisse definir um ser tão complexo 

quando o Homem em 15 segundos.  

 

Também é comum aparecer pessoas que argumentam que se fossem os erros seria mais 

fácil, no entanto, esse posicionamento é fruto de uma impressão de que expor os erros é 

mais simples do que as virtudes por uma questão de modéstia, algo incongruente. 

Entretanto o erro apresentado é basicamente o mesmo: Perfeccionista. O que nem de 

longe reflete o real erro dessa pessoa, mas que ela acha que os ―empregadores-

compradores-clientes‖ gostariam de ouvir. Doce engano, pois ao entrar na sala de um 

                                                 
6
  A erística é a arte ou técnica da disputa argumentativa no debate filosófico, empregada com o objetivo 

de vencer uma discussão e não necessariamente de descobrir a verdade de uma questão. Esta técnica foi 

desenvolvida principalmente pelos sofistas 
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head Hunter experiente, o falso perfeccionista é desmascarado, pois este não tem a 

gravata torta, a camisa amarrotada, o cabelo desgrenhando, senta-se na forma correta e 

não se entende como perfeccionista e sim os outros como desleixados.  Já tive o ‗prazer‘ 

de trabalhar com pessoas desta natureza e infelizmente elas não são produtivas para a 

empresa e nunca nada está pronto, portanto, prazos se perdem, relatórios chegam com 

excesso informação e oportunidades são perdidas. 

    

Então nesse momento lhe cabe se perguntar: quem é você e qual é a imagem que você 

gostaria de repassar? E a resposta, em grande parte das vezes, é: ―Mas eu sou eu 

mesmo‖. Só que infelizmente nem sempre o EU mesmo é o que as pessoas esperam de 

você, ou a imagem que você passa é a que você imagina ter. 

 

Como as pessoas lhe veem? 

Dentre as várias obras magníficas do cérebro humano, uma das que mais me interessa 

são as Imagens Mentais, uma capacidade incrível que temos de criar imagens em nossas 

mentes mesmo sem jamais termos visto. Vejamos um exemplo: 

 

“Imagine que você está em uma savana africana e encontra-se com um elefante 

vermelho andando sobre duas patas.”  

 

Você conseguiu desenvolver esse raciocínio? Se a resposta foi positiva é devido as 

imagens mentais, posto que através de uma experiência passada mínima, afinal você  

sabe como é a vegetação da África, já viu um elefante, conhece o vermelho e portanto 

consegue criar um quadro sem ao menos ter visto.   

 

 Entretanto, as Imagens mentais trazem consigo outra capacidade a Imagem Residual, 

uma ferramenta que o cérebro cria para nos manter aptos a fazer imagens mentais 

mesmo sem conhecer nossa imagem naquele dia. Algo como um resquício de uma auto-

imagem que nos congelamos no tempo, como uma fotografia, e que arquivamos. 

Normalmente essa imagem não se altera com a idade, peso, deficiência... Portanto, em 

nossas mentes somos sempre mais jovens do que na realidade. Mas tal fenômeno traz 

para o processo de sedimentação de uma marca pessoal forte um falta de sintonia entre 

o que pensamos sobre nós e como as pessoas nos veem.  
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Outro elemento importante é o entendimento que as pessoas veem o que elas querem 

ver, algo que mostra um divergência entre o que somos e o que as pessoas gostaríamos 

que fôssemos. Um exemplo disso é quando ouvimos a frase: ―Eu não esperava isso de 

você‖, ao analisar percebemos que há uma divergência entre quem praticou a ação e o 

observador.   

 

O entendimento dos conceitos de Id, Ego e Superego provenientes da Psicanálise de 

Freud7 são elementos-chave para a construção de uma marca forte, posto que a 

expectativa das pessoas a nosso respeito está sedimentada no conceito de Superego, a 

necessidade de um super ‗eu‘: infalível, comprometido, capaz (sempre)... perfeito.  

 

Entretanto podemos perceber claramente que como Homens -  portanto animais - ainda 

somos dotados de elementos instintivos, na minha opinião bastante úteis para a 

sobrevivência e crescimento organizacional, que compõe o Id. Já o ponto de equilíbrio 

entre Id e Superego compõe o verdadeiro eu (ego), porque somos uma visão equilibrada 

entre instintos e racionalidade, solidão e comunidade, egoísmo e altruísmo. 

 

Vejamos como podemos trazer esse raciocínio de uma forma mais didática:  

                                                 
7
 Sigmund Schlomo Freud (Příbor, 6 de maio de 1856 — Londres, 23 de setembro de 1939) foi um 

médico neurologista judeu-austríaco, fundador da psicanálise. Nasceu em Freiberg, Morávia (hoje 

Příbor), quando esta pertencia ao Império Austríaco. 
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Neste momento surgem questionamentos, como se no perfil do Orkut a área é para 

definirmos quem somos por que isso é Superego e não ego? Simplesmente pelo fato do 

Orkut ser uma comunidade virtual de amplo acesso, assim, pessoas criam personagens 

que tenham suas marcas avaliadas por outros internautas e assim aquele espaço que era 

para definirmos (ego) perde essa função em prol de uma função mais publicitária. Então 

Superego 

Ego 

Id 
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utilizamos aquela área para falar as ‗mentirinhas sociais‘ sobre quem somos nós, e 

assim criamos personagens para representar na espetacularização do cotidiano8. 

 

Outro questionamento comum é: ―por que os depoimentos correspondem ao Ego?‖. De 

uma forma simples é pelo fato de termos pessoas que avaliam a proximidade do que 

somos no cotidiano, com o que elas esperam de nós na vida social, sem esquecer 

aqueles momentos instintivos que vivemos em grupo.  

 

O Id se faz presente nas comunidades que frequentamos, onde buscamos diferenciar-nos 

dos demais por nossas singularidades coletivas, mesmo que buscamos compor o 

personagem de maneira mais complexa e completa possível, na visão de dar 

legitimidade ao fato, tornando-nos únicos, mas para isso utilizamos comunidades 

(elementos sociais de grupos onde nossas tendências individuais são a tônica do 

processo). Este é o nosso lado instintivo, o nosso querer – mesmo sem poder. 

 

Tal análise traz momentos hilários no Orkut, quando uma menina de 19 anos posta em 

seu perfil (superego) que é uma menina romântica, ‗para casar‘, caseira, prendada... ou 

seja, tudo que a sociedade espera dela. Mas ao vermos suas comunidades estão lá ―Cala 

boca e beija logo‖, ― micareteira louca‖, ―Casar é morrer‖, ―Sábado a noite em 

casa?...NÃO!‖, ―Amigo nada eu quero é BEIJAR‖... 

 

Esses fenômenos como Orkut e Twitter devem ser utilizados como boas ferramentas de 

composição de uma marca, pois são anúncios gratuitos, mas cuidado com as imagens 

que passamos e as que recebemos das pessoas, porque elas reverberam em seus 

seguidores, um bom exemplo são os erros de português (normais), mas que para a 

Sasha, filha da apresentadora Xuxa foram determinantes para um conflito na mídia. 

   

 

As imagens que passamos e as que recebemos das pessoas. 

As comunicações e imagens são avaliadas 100% do tempo, em todos os elementos que 

participamos, desde um texto escrito em um papel, até a roupa que utilizamos.  Esse 

conjunto de elementos devidamente avaliados compõe nossa imagem perante as outras 

                                                 
8
 Guy Debord (Paris, 28 de dezembro de 1931 — 30 de novembro de 1994) foi um escritor francês. Foi 

um dos pensadores da Internacional Situacionista e da Internacional Letrista e seus textos foram a base 

das manifestações do Maio de 68 
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pessoas, entretanto esse é um processo de mão-dupla, posto que assim como somos 

observados, observamos as pessoas e criamos ‗pré-conceitos‘9 sobre suas capacidades. 

  

Este processo é comum e natural ao Ser Humano que por dificuldade de trabalhar com 

vários modelos diferentes categoriza, padroniza e rotula pessoas, criando grupos em 

prol da homogeneização. Assim observamos para criarmos rótulos facilitando assim 

nosso gerenciamento das atividades sociais.  

 

Em todos os momentos essas categorizações podem mudar, migrando pessoas de status 

mais elevados para a vala comum, e vice-versa. Desta forma, reordenamos nossas 

categorias de acordo com nosso momento de vida. Entretanto conhecer Personas 

significa entender Máscaras10 . 

 

O cotidiano apresenta uma variação de roteiros nos quais, as improvisações e as 

versatilidades no uso de personagens se tornam necessidades dado o processo de 

espetacularização sugerido por Guy Debord. Assim as performances se tornam parte 

integrante da vivência Humana. A busca pela aceitação social criou o fenômeno do 

PARECER que substituiu a relevância do ato de SER. Este processo canonizou a 

imagem como verdade absoluta desprezando as nuances que compõem um fato e gerou 

uma miopia condicionada onde personagem e intérprete se confundem. 

 

Em uma análise do trecho abaixo de La société du Spectacle é possível perceber a 

dicotomia fluida que a pós-modernidade trouxe para as relações sociais, posto que estas 

estão sedimentadas no poder econômico.  

  

“a primeira fase da dominação da economia sobre a vida 

social acarretou, no modo de definir toda a realização 

humana, uma evidente degradação do ser para o ter. A fase 

atual em que a vida social está totalmente tomada pelos 

resultados acumulados da economia, leva a um 

deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual 

todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua 

função última” (Debord, G. 1997b:18) 

 

                                                 
9
 Nota do Autor: Percebo a diferença entre Preconceito (uma atitude pejorativa diante a outro) e Pré-

conceito (que é um conceito pré estabelecido sobre algo). 
10

  Vide item 7 
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A performance do jogo como elemento comportamental visando à formação individual 

e à inserção do deste no cenário coletivo força uma representação natural para que este 

indivíduo se encaixe nas normas sociais do grupo. Posto isso: a inclusão social, vale 

ressaltar que em um ambiente regido pelo capitalismo de consumo, onde o ‗Ter‘ 

sobrepõe o ‗Ser‘ e o ‗Parecer‘, por vezes utilizando o ‗interpretar‘, se torna um artifício 

de penetração sócio-cultural sendo submetido a aceitação cultural e financeira de um 

indivíduo por um grupo. 

  

Esta concepção lúdico-real tende a confundir o ato performático com a realidade 

criando assim uma dificuldade de identificação sobre a natureza da representação, ou 

seja de identificar se a performance visa identificação com a realidade ou a fuga da 

realidade. Sobre o tema o pesquisador Ricardo Kosovski conclui: 

  

[...]desta maneira que a performance, como manifestação 

expressiva, busca uma indiferenciação, ou ainda, uma 

indissociabilidade entre a realidade e a ficção no processo 

de espetacularização da realidade, a verdade confunde-se 

com seus simulacros (imagem). E, nesse processo, a 

imagem acaba por adquirir status de realidade, sendo 

causa de um comportamento real, enquanto a realidade 

adquire tônus de imagem.”  

  

Trabalhar com conceitos abstratos como o lúdico, a representação e a performance 

requerer do performer naif uma alteração no padrão normal de comportamento e esta 

modificação, como toda outra, de acordo com Senge (1999. p. 14) causa trauma, pois é 

tendência do ser humano repetir modelos que lhe são familiares enraizando assim os 

paradigmas vigentes, assim podemos entender o uso dos estereótipos para representar 

classes e grupos. Tal processo de utilizar estereótipos tem a função de formar uma 

caricatura da realidade, que de tão esdrúxula marca claramente que aquele é um escudo 

performático. Assim o uso de um figurino peculiar, perucas de cores diferentes, 

maquiagens muito carregadas e acessórios nada discretos se faz necessário para grifar a 

condição lúdica daquela personagem.  

  

O fator lúdico introduzido pelo elemento performático induz a uma confecção 

permanente de uma personagem que utilizamos nas relações sociais para sermos aceitos 

pelo que parecemos ser em detrimento ao que realmente somos.  
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É fato que espetáculo baseia-se em normas de conduta sociais e culturais para conseguir 

ter acesso ao público. Este fenômeno reproduzir assim uma proto-realidade 

estereotipada de acordo com o viés que objetiva o autor (cômico, dramático...), 

entretanto o domínio midiático se tornou tão enraizado na cultura que esta proto-

realidade se torna realidade gerando novos paradigmas. Neste momento do cabe uma 

análise referente à relação criador-criatura posto que de acordo com Oscar Wilde a vida 

imita a arte e a recíproca é verdadeira. 

  

O uso da representação de um personagem tem diferentes funções no processo 

psicológico do indivíduo, seja no aprendizado ou na socialização a arte de representar 

papéis cria condições para o desenvolvimento de variáveis comportamentais. O jogo 

social requer máscaras que apresentam funções múltiplas que vão do ludibriar ao 

convencer, entretanto a característica na qual este projeto visa atuar é na tendência de 

representação que objetiva a auto-proteção do indivíduo.  

  

O processo de auto-proteção do indivíduo pode ser iniciado quando este se depara com 

situações-limite nas quais seus comportamentos são imperativos para o sucesso de uma 

iniciativa ou mesmo quando os paradigmas sociais necessitam ser quebrados, ou seja 

quando é necessário separar o ―Eu Sacro‖ do eu ―Eu profano‖. A representação de 

personagens neste processo significa a autonomia para adquirir comportamentos alheios 

a sua vontade, mas que se tornam necessários. Tal fenômeno pode ser observado em 

algumas profissões onde, para auto-proteção indivíduos assumem identidades duplas 

interpretando papéis, vide exemplo as garotas de programa que confeccionam 

personagens extremamente complexos para executar sua performance, sem 

comprometer sua individualidade mantendo, mesmo que de maneira psicológica e não 

física, um distanciamento entre Intérprete e Personagem.  

  

Analisando a relação cênica do escudo (ou personagem protetor) e o indivíduo que lhe 

empresta o corpo físico, pois enquanto o primeiro define o que o segundo deve fazer, 

impede que o interprete seja o que ele realmente é. Muitas vezes, essa discrepância é 

transportada para a relação psicológica do id e do supergo, Uma verificação adequada 

deste binômio evita que o interprete crie uma expectativa falsa em relação à 
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continuidade da interpretação pós-cena, o que, geralmente, leva a decepções, porque 

não é baseada no real. 

  

A utilização deste escudo performático visa a dissociação da Máscara e da Persona, 

criando uma separação tácita entre ‗o que eu sou‘ e o personagem que eu represento. Tal 

artifício permite ao indivíduo utilizar uma espécie de blindagem lúdica criada pelo 

personagem protetor. No entanto como proceder com personagens que vivem décadas 

se transformando em uma camuflagem para que seu interprete realize atividades 

utilizando sua ‗identidade fictícia‘ e protegendo o ‗eu sacro‘?  

  

Para que o escudo performático tenha realmente possibilidade de auxiliar na relação de 

segregação protetora do ―Eu sacro‖ alguns elementos básicos devem ser observados, 

dentre eles podemos ressaltar que as dinâmicas de composição de personagens devem 

ser focadas nas necessidades e anseios da plateia e estar em conformidade com os 

características que o interprete pode ofertar ao papel, desta forma quem vai utilizar a 

proteção de uma personagem deve ter em mente suas metas e seus objetivos para que ao 

terminar possa ser avaliado o sucesso da atividade. Também é importante que o 

intérprete consiga ver diferenciais entre sua realidade e a fantasia por ele representadas, 

sob pena de mesclar de forma irremediável personagem e ator.  

  

A preparação cênica do performer para incorporar um personagem e a improvisação em 

casos necessários, como o ato de alterar os rumos de uma performance ao perceber a 

possibilidade de quebra da barreira protetora, devem ser pesquisados na composição das 

habilidades na composição do escudo performático.  

  

Ao determinar que o nicho de pesquisa para este doutoramento sejam profissionais do 

sexo que atuam em casas noturnas de entretenimento adulto fazendo uso de personagens 

para exercer suas atividades, visa-se analisar previamente que a representação artística 

que toma caráter protecional e que requer uma preparação física e mental para a 

execução do papel, assim é possível perceber que o escudo performático tem função 

limitada posto que tem efetiva validade no antes e no durante, mas que em alguns casos 

ao cair da máscara a realidade traz a tona o que deveria estar escondido. Entretanto é 

possível verificar casos que o retirar da máscara arrasta consigo os fatos feitos quando 

personagem gerando um esquecimento fruto de um processo hábil de separação.  
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A personagem empresta ao intérprete sua força, sua energia, sensualidade, mistério e 

um arcabouço de possibilidades de variações enganosas de composição de seu back 

ground assim como o intérprete cede ‗apenas‘ seu corpo para a personagem para que ela 

execute ações que muitas vezes a interprete, com seu emaranhado de conceitos éticos, 

não seria capaz.  

 

Então nos cabe questionar o que seria de nós, meros mortais, destrutíveis e incapazes de 

suportar as dores cotidianas sem as máscaras que nos protegem na família, na sociedade 

e no trabalho. Estaríamos nós utilizando as máscaras para camuflar nossa verdadeira 

imagem? 

 

Como você poderia mudar essa imagem? 

As mudanças de imagem são necessárias para a continuidade da vida. O grande 

problema é quando essa mudança é extremamente radical, pois se Peter Senge11 estiver 

correto e todas as mudanças gerarem traumas, podemos afirmar que as mudanças 

radicais são muito mais traumáticas. 

 

As mudanças de imagem constituem em momentos até ferramentas estratégicas para 

alterar o foco da observação alheia, um exemplo disso foi quando o jogador de futebol 

Ronaldo – Fenômeno, durante a Copa do Mundo de 2002, alterou o corte de cabelo 

(chamado na época de ‗cascão‘) para distrair a mídia de um problema no pé direito.  

 

As mudanças de visual muitas vezes imputam uma mudança de imagem, e as mulheres 

dentro de sua total sabedoria, sabem dessa receita há séculos, posto que sempre que 

querem mudar o rumo de suas vidas, começam pela mudança de visual (cabelo, roupa, 

unhas...). Demonstrando claramente que a imagem que temos de nós é um dos pontos 

de partida para a mudança de uma imagem que os outros têm de nós. 

 

Um visual demonstra muito sobre a imagem que queremos passar, por exemplo, por 

vários anos enfrentei o problema da pouca idade para as atividades que executava, seja 

como consultor, CEO ou professor universitário, onde grande parte dos meus alunos 

eram mais velhos que eu. Assim, a questão da ‗embalagem‘ (leia-se imagem) era fator 

                                                 
11

 Peter Senge - nascido em 1947, formado em Engenharia na MIT , professor. palestrante e o autor dos 

livros: A Quinta Disciplina e a Dança da Mudança. 
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primordial para que minha mensagem fosse ouvida. Preconceito ou não, precisei me 

munir de um terno e uma barba para esconder minha idade e poder fazer com que as 

pessoas me ouvissem.  

 

Aprendendo com o teatro podemos perceber a força do figuro e da maquiagem na 

mudança de um intérprete para um personagem, fato que não é diferente na vida 

profissional onde precisamos mudar imagens e discursos para sobreviver. Todavia 

existem momentos da vida organizacional que as máscaras são postas a teste, como por 

exemplo, a confraternização de final de ano, onde poucos lembram que estão sendo 

avaliados.  

A criação de um visual passa diretamente pela orientação para o fortalecimento da 

marca, pois uma pessoa que vise evidenciar sua seriedade dificilmente será bem vista 

usando um brinco ou uma tatuagem a mostra12.   

 

Assim, conforto, seriedade e qualidade são ferramentas para uma alteração visual 

positiva. É importante lembrar que as pessoas não gostam de ser chocadas com novas 

imagens, então as mudanças devem ser realizadas paulatinamente. Também cabe 

ressaltar que como diz o clichê da moda: ―menos é mais, entretanto estar arrumado é 

sempre melhor a mais que a menos‖.  

 

Um novo cabelo, uma roupa bem alinhada e até mesmo uns óculos refletem muito bem 

a mudança de visual e a configuração de uma marca. Por isso, os estilistas crescem em 

importância no mercado, o famoso personal Stylist para a criação de um cenário 

positivo. Entretanto parafraseando, e complementando, o slogan da campanha de 

refrigerante: ―Imagem só, não é nada. Mas com conteúdo se torna tudo é tudo.‖ 

   

Alteração de postura  

Componente primário e essencial da imagem empresarial é transmitido sob a forma da 

apresentação pessoal dos profissionais. A apresentação pessoal de um profissional 

traduz para o cotidiano das relações de interesse da sua empresa uma série de sinais, 

agradáveis ou desagradáveis, e geram outra série de reações, favoráveis ou 

                                                 
12

 NOTA DO AUTOR – não concordo com preconceito de nenhuma espécie, mas entendo que as 

imagens ainda são tradicionalistas. 
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desfavoráveis, com reflexo direto na disposição de bem ou mal nos atender ou receber, 

consumir ou não consumir nossos produtos, usufruir ou não usufruir os nossos serviços. 

 

Albert Merabian no seu livro Silent Messages, o poder de influência das palavras não 

passa de 7%, enquanto a forma como as palavras são ditas e a fisiologia representam 

38% e 55% deste poder, respectivamente. Assim nos cabe lembrar-se da história de um 

pai que mandou seu filho estudar em outro país, tendo terminado o dinheiro, o jovem 

manda a seu pai um telegrama que deixa indignado seu pai. No texto dizia: ―PAPAI 

MANDA DINHEIRO‖. Revoltado, o pai chama o padrinho da criança para conversar e 

lhe expõe a situação. Muito sábio o padrinho pede o telegrama e o lê, dizendo 

automaticamente que o pai havia errado e o telegrama dizia ―Papai, manda dinheiro!?‖.  

É fato que telegramas não têm pontuação, mas a vida também é assim, pois muito pode 

ser dito dependendo apenas da forma como é dito. Ao nos relacionarmos com pessoas 

em um ambiente empresarial, trazemos conosco a imagem gravada da pessoa ou da 

empresa que visitamos, independentes do grau de vinculação que possa existir.  

 

O conceito de bem impressionar é complexo, por isso tentemos imaginar um tipo 

agradável de pessoal ou profissional, segundo o seu conceito pessoal, ou ainda em quais 

ambientes organizacionais você esteve que o impressionaram positivamente pela 

apresentação pessoal de seus funcionários e pela organização.  

 

Este é o nosso foco neste momento. Observe que impressionam bem os profissionais 

que se apresentam de forma discreta e bem cuidada, em harmonia com o meio ambiente 

de suas relações no mercado.  

 

De uma empresa trazemos na lembrança as instalações, seus produtos, serviços, com 

quem mantivemos contato, como fomos atendidos; isto é, a imagem institucional. E é 

através dessas informações que montamos em nossa mente uma imagem positiva ou 

negativa; se bem estruturada, sua imagem fica gravada até como um exemplo a ser 

seguido. Lembre-se: o maior patrimônio de uma empresa é sua marca e de um 

profissional é a sua credibilidade. 

 

A mudança de postura deve ocupar todos os segmentos do cotidiano, sendo absorvida 

por comportamentos pessoais e profissionais. Algo como uma melhor particular. Assim 
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a roupa, o cabelo, o sentar, o falar e todos os demais elementos que nos compõe devem 

ser observados evitando cometer erros graves. Esse livro não tem o foco nas posturas 

adequadas de etiqueta, mas vale lembrar que os comportamentos que temos são 

transmitidos a outras pessoas que nos julgam. Então seguem algumas alterações que 

podem funcionar como âncoras no processo de melhoria do seu ―EU‖.  

 

Quanto aos cumprimentos, ao receber ou ser recebido, estenda sua mão para um aperto 

franco e entusiasmado, seguido de um sorriso e de palavras breves de saudação. Seja 

polido e isto é tudo. Ao despedir-se, cumprimente novamente, seguindo as mesmas 

recomendações. Desaconselhamos enfaticamente ―tapinhas nas costas‖, beijinhos e 

outras demonstrações que forcem uma intimidade, na maioria dos casos indesejada 

pelas pessoas. 

 

No que se refere à sua fala, também temos recomendações a fazer. Não fale alto e nem 

baixo demais, pois nada é mais inconveniente que uma pessoa gritando em um 

ambiente. Não seja muito rápido ao falar, mas também não se ―arraste‖ nunca, afinal as 

pessoas têm que entender o que você fala e para isso não podem estar dormindo. Seja 

objetivo, pois conversa fiada nunca foi assunto ou argumento, e passa (de você) a 

imagem de um chato indesejável. Use uma fala pausada, com sequência e conteúdo 

(pense antes no que vai dizer e, se preciso, anote). Jamais use gírias e palavras de baixo 

calão, e também não esqueça palavras mágicas: com licença, por favor, obrigado, bom 

dia, boa tarde, boa noite, como vai, até logo, parabéns e até breve.  

  

―Dar canseira‖ é perder tempo e o respeito das pessoas. Convença-se sempre a ter foco, 

abordar diretamente e tratar apenas de assuntos consistentes e objetivos, que dispensem 

procedimentos para ―enrolar‖ as pessoas. 

 

Façamos um exercício mental: quantas pessoas se arrastam ao caminhar, raspam os 

calcanhares fazendo barulho dos saltos, ombros caídos e arqueados como se o mundo 

estivesse em suas costas, expressão indecifrável, abatidas ou cansadas? É fato que se 

perguntar para 10 profissionais de mercado se eles estão cansados um número muito 

próximo da totalidade irá responder que sim, mas rostos contraídos, e quando sentadas 

esparramam-se ou cruzam as pernas sem nenhuma compostura demonstrando assim 

desleixo com sua imagem pessoal. 
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Sorrisão na cara, os problemas estão aí para serem resolvidos. Sorria, em qualquer 

circunstância, mesmo nas mais críticas, pois assim você estará transmitindo às pessoas 

segurança, firmeza e um apreciável bem-estar. Vejamos o que Charles Chaplin escreveu 

sobre isso:  

Sorria, embora seu coração esteja doendo. Sorria, mesmo que ele esteja 

partido. Quando há nuvens no céu. Você sobreviverá... Se você apenas 

sorri.  Com seu medo e tristeza. Sorria e talvez amanhã você descobrirá 

que a vida ainda vale a pena se você apenas... Ilumine sua face com 

alegria. Esconda todo rastro de tristeza. Embora uma lágrima possa 

estar tão próxima este é o momento que você tem que continuar 

tentando. Sorria, pra que serve o choro?  Você descobrirá que a vida 

ainda vale a pena se você apenas...  

Se você sorri com seu medo e tristeza Sorriso e talvez amanhã você 

descobrirá que a vida ainda vale a pena se você apenas Sorrir...  Este é o 

momento que você tem que continuar tentando. Sorria, pra que serve o 

choro. Você descobrirá que a vida ainda vale a pena se você apenas 

Sorrir. 

 

Postura é seu cartão de visitas. Então sente-se direito com as costas completamente 

apoiadas no encosto e mantenha a nuca reta. Só isto já lhe assegurará uma postura 

adequada e agradável, além de lhe garantir muito mais conforto.  Se quiser cruzar as 

pernas, não as abra num formato de esquadro; cruze-as efetivamente, repousando um 

joelho sobre o outro, e não fique balançando o pé como se fosse um pêndulo (isto 

demonstra impaciência e arrogância). 

 

Já o cantor Gabriel: O Pensador nos propõe uma mudança diferente, uma alteração 

mental que altere os preceito físico e a situação. Entretanto acredito que não haja ordem 

ainda que as mudanças físicas e mentais podem ocorrer simultaneamente. Assim 

analisemos o texto da música ―Até Quando?‖: 

 

Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você 

tem muito protesto pra fazer e muita greve.Você pode e você deve, pode 

crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te 



61 

 

botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu. Num quer dizer que você 

tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea. Rindo da 

própria tragédia?Até quando você vai ficar usando rédea. Pobre, rico ou 

classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda 

essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é 

um modo de fazer censura 

 

Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ficar sem 

fazer nada? Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando 

vai ser saco de pancada? 

 

Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu 

velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. 

Você tá sem emprego e sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê 

que é absurdo. Você que é inocente foi preso em flagrante. É tudo 

flagrante 

 

A polícia matou o estudante. Falou que era bandido, chamou de 

traficante. A justiça prendeu o pé-rapado. Soltou o deputado e absolveu 

os PM's de Vigário. A polícia só existe pra manter você na lei. Lei do 

silêncio, lei do mais fraco: Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro 

saco. A programação existe pra manter você na frente. Na frente da TV, 

que é pra te entreter. Que pra você não ver que programado é você 

 

Acordo num tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me 

pede diploma, num tenho diploma, num pude estudar. E querem que eu 

seja educado, que eu ande arrumado que eu saiba falar. Aquilo que o 

mundo me pede não é o que o mundo me dá 

 

Consigo emprego, começo o emprego, me mato de tanto ralar. Acordo 

bem cedo, não tenho sossego nem tempo pra raciocinar. Não peço arrego 

mas na hora que chego só fico no mesmo lugar. Brinquedo que o filho 

me pede num tenho dinheiro pra dar 
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Escola, esmola. Favela, cadeia. Sem terra, enterra. Sem renda, se renda. 

Não, não. Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. 

A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda a 

gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente. 

Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem 

cura. Na mudança de postura a gente fica mais seguro. Na mudança do 

presente a gente molda o futuro 

 

Então caro leitor está na hora da mudança e ninguém pode fazê-la por você, a não o 

único responsável pelas suas alegrias e tristezas: VOCÊ. 

 

Alteração de conceitos  

A mudança mental é um processo contínuo de aceitação e empatia, visto que ao nos  

colocarmos no lugar de terceiros começamos a aceitar conceitos que até então não nos 

eram familiares. Assim, entender não significa concordar, nem perder identidade, mas 

sim transpor o preconceito e prol de uma decisão pessoal de aprovação ou negação.  

 

Lembremos sempre que se o Patriota é o indivíduo que se apega, ama e acredita em 

apenas uma pátria, o Idiota é o que faz isso com a ideia.  

  

Vivemos em uma realidade onde é necessário pensar em convergência e equidade, 

todavia é complexo trabalhar o com um mundo eminentemente ―hetero-gênio‖ e se 

torna mais simples qualificar, rotular e segregar. Entretanto não podemos segmentar 

uma sociedade em prol de um método.   

 

Uma dica importante é evitar o não categórico que finda o debate, bem como externar 

os preconceitos sociais para que possamos debatê-los evitando assim o ‗preconceito 

velado‘. Botemos as cartas na mesa e discutamos o futuro.  Saibamos mudar de 

conceitos para ceder pontos em benefício da sociedade ou próprio no futuro.  
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CAPÍTULO IV - CONHECENDO O PLANEJAMENTO 

 

Problemas em criar o PEP - Planejamento Estratégico Pessoal 

 

Falar de PEP - Planejamento Estratégico Pessoal é lidar com alguns problemas de 

conceito e de comportamento humano, posto que planejar não é um hábito normal uma 

vez que trabalha com um tempo futuro. 

 

 A necessidade de se observar como marca, bem como a dificuldade de se entender 

como ‗empresa‘ compõe grande parte da problemática envolvida no tema. Assim a 

visão de VOCÊ/Ltda deve ser fomentada com raciocínios simples. Se as empresas 

‗vivem‘ de vender para poder consumir, não seria essa a mesma função do trabalhador? 

Vender trabalho para poder consumir? Se empresas gastam mais que arrecadam elas 

falem. Não é o mesmo raciocínio para pessoas? Se você vende sua marca e a empresa 

também, por que as empresas fazem seu portfólio com todo capricho e estratégia e seu 

currículo está maltratado? Então veja você como seu melhor produto e venda-o, como 

se sua vida dependesse disso, pois depende. 

 

Outro problema comum é a falta de segurança no futuro e que faz as pessoas acharem 

que planejamento é perda de tempo. É impossível negar a imprevisibilidade da vida, 

porém, não podemos esquecer que os planejamentos são feitos para nos guiar e que 

assim como os mapas devem ser revistos periodicamente. Desta feita nos cabe 

perguntar, melhor ter acerto de 90% do seu planejamento ou 0% de acerto?  

 

O desconhecimento das ferramentas de construção de um planejamento estratégico e de 

mecanismos mercadológicos e empresariais também é outro fator preocupante para a 

criação de um PEP (Planejamento Estratégico Pessoal). Posto que erros iniciais 

conduzem a variações enormes no futuro.   

 

Para ilustrar tal raciocínio me vem à cabeça uma dinâmica que apliquei em um 

treinamento anos atrás, quando solicitei que uma turma, formada por administradores, 

economistas, arquitetos, engenheiros e pedreiros, traçasse uma linha de um lado a outra 

da sala e para isso disponibilizei uma infinidade de objetos. Como eu previa os grupos 

se dividiram por profissões, todos os administradores em um grupo, os engenheiros em 

outro... Assim, a atividade foi se desenvolvendo com administradores criando soluções 
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para construir uma régua da largura da sala com os objetos. Os engenheiros fizeram 

cálculos. Os arquitetos traços e os pedreiros utilizando apenas barbante, giz e caneta 

‗bateram um prumo‘ e construíram a reta de forma rápida.  

 

Entretanto, não era um concurso de velocidade e sim de qualidade. Dito e feito o menos 

desvio havia sido do time de pedreiros e mestre-de-obras, e perguntados sobre isso 

responderam ―Doutor, quem era menos no início acerta mais no final‖. Genial, afinal 

gênio não é quem faz o difícil, mas sim quem faz o fácil ficar mais fácil. Trocando em 

miúdos quem tem mais foco no planejamento e erra menos nos primeiros anos de vida 

tem menores dificuldades de corrigir e atingir o alvo esperado.  

   

Ponto de Partida 

Muitos elementos fazem com que um PEP (Planejamento Estratégico Pessoal) fracasse, 

no entanto, isso não significa que a ferramenta é mal estruturada, mas sim que ela 

precisa de atenção para ser realizada com êxito.  

 

Uma das fragilidades mais comuns em um PEP – Planejamento Estratégico Pessoal é a 

dificuldade de estipular pontos de partida para o desenvolvimento de uma estratégia. O 

entendimento do conceito de que planos estratégicos será o ponto de partida para um 

bem sucedido empreendimento. Afinal a estratégia está ligada ao como fazer e não 

apenas ao que fazer.  

 

 Entendendo que planejar é criar cenários futuros e que tal processo tem uma 

enorme vertente no achismo, temos que saber desenvolver múltiplas opções de 

cenários para termos maleabilidade estratégica em nossas vidas, não nos 

limitando a seguir um caminho único.  

 

 A imprevisibilidade do destino também deve ser avaliada, portanto criamos uma 

Regra de Ouro: onde o PEP – Planejamento Estratégico Pessoal é apenas um 

norteador das decisões, mas está subalterno aos momentos de feeling. Neste 

momento o leitor deve estar se perguntado, mas se é feeling por que estou lendo 

este livro? Para que fazer PEP - Planejamento Estratégico Pessoal? 

Entendamos que existem momentos que o lado animal fala mais alto que o 

racional, e por vezes acerta, mas em outras erra. Todavia quando criamos uma 
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maneira sistemática de seguir os planos traçados (planejamento), reduzimos as 

oportunidades onde tomaremos decisões baseadas no achismo, diminuindo as 

chances de erros. Eliminar a importância do erro criativo ou do feeling é 

desprezar o que nos torna maiores que máquinas e isso não farei. 

 

 

 O início e o fim de tudo está em nós. Responda a pergunta: Você esteve em um 

engarrafamento ou você era o engarrafamento? É lógico que a segunda 

afirmativa é a correta, pois, se nenhum estivesse lá, não haveria o 

engarrafamento. O raciocínio explicita que somos causa e consequência de tudo 

que ocorre conosco, portanto só existe um responsável pelos nossos sucessos e 

fracassos: Nós mesmos. Assim entender que tudo surge e culmina com nossa 

estrada é perceber que somos as obras primas de nossas vidas. 

   

 As culpas são desnecessárias e devem ser substituídas por auto-análises focadas 

na melhoria. Mesmo que duras as auto-análises mão precisam se transformar em 

culpa pelo feito ou não feito. Desnecessário, porque sempre podemos arrumar e 

começar de novo. Pode ser mais demorado, mais caro e até complexo, mas é 

possível. 

  

 Quando começar é um marco mental, como iniciar as dietas e atividades físicas 

nas segundas-feiras. Entretanto esse comportamento é perigoso e incongruente 

com as necessidades de resultado, posto que trabalha nossa homeostase 

(tendência do corpo se manter no estado que se encontra originalmente). 

Evitando esse comportamento podemos dar maior mobilidade. Então comece 

agora.  

 

 Por onde começar é uma das dificuldades de todos nós. Parece besteira, mas não 

é, buscamos um caminho lógico para a resolução problemas sendo que muitas 

pessoas precisam apenas conhecer o início da trilha para continuar. Assim 

recomendo iniciar as atividades por algo que você goste, assim trabalhará com 

prazer, com o passar do tempo o trabalho se tornará mais bem estruturado em 

sua prática e então faça os temas mais complexos.  
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 O início do processo é sempre mais complexo, pois mudar nosso estilo de vida 

causa confusão e desconforto. Assim resista às tentações de desistir, porque 

realmente no início é mais trabalho que retorno, afinal de acordo com Drucker 

―O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras 

de decisões presentes‖. 

 

O tempo de plantar e o tempo de colher 

Sei que a vida nos impõe vários paradigmas que nos jogam para baixo: ‗você é novo 

demais‘, ‗você é velho demais‘, ‗você é isso e não aquilo‘... Assim os limitados, 

transformam ilimitados e limitados-escravos. Infelizmente os paradigmas são a base de 

nossa sociedade e os rótulos atuam para padronizar, entretanto podemos perceber que a 

vida não segue uma ordem natural, quando jovens de 90 anos surfam e velhos de 23 se 

tornam viciados em remédios para dormir.   

 

A sabedoria infinita na natureza aparece nessa relação já que todas as variáveis são bi-

direcionais (para cima e para baixo, para esquerda e para direita, para dentro e para fora, 

para frente para traz, aceleração e freio, grávida e normal...) exceto, o tempo que corre 

apenas em um sentido. Esse mecanismo nos faz criar ciclos para entendermos o tempo: 

o minuto, a hora, o mês, o ano, o meu tempo naquela empresa, minha última promoção. 

No entanto, essas marcas temporais são criadas pelo Homem e podem ser quebradas a 

qualquer momento, deixando-nos livres para criar a nossa hora ideal de começar. O 

AGORA! 

 

Afirmo para meus clientes que os resultados organizacionais são diretamente 

proporcionais à velocidade do início das mudanças e isso se reflete no PEP – 

Planejamento Estratégico Pessoal. Ou seja, enquanto mais rápido você iniciar suas 

mudanças, mais rápido terá seus resultados e mais simples será o processo. Entretanto 

temos que aprender com o sábio ‗homem do campo‘ que semeava em um período para 

colher em um futuro próximo. Saibamos entender que ao plantarmos a semente da 

mudança de mentalidade ela precisa de tempo, alimento e cuidados para germinar.  

 

Se você quer colher em múltiplas épocas, dada sua vontade de alcançar logo seus 

objetivos, plante sempre. Assim em períodos diferentes você irá ter algo com o que 

contar. Por vezes tal processo parece estar fora de foco e ordem, mas é assim mesmo. 
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Plante muito para ter várias possibilidades de sucesso, não se limite, pois o único limite 

para o Ser Humano é a morte. 
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CAPÍTULO V - FASES DO PRÉ-PLANEJAMENTO 

Etapa 1: Conscientização e Sensibilização 

È fato que em empresas ou em pessoas o processo de início de um Planejamento 

estratégico é sempre muito complexa, pois depende de apoio para o desenvolvimento da 

ideia. Nas empresas sabemos que grande parte das ordem vem de cima para baixo e 

faça-se cumprir. Todavia no PEP –Planejamento Estratégico Pessoal essa mudança 

depende do fator conscientização individual.  

 

Não existe mudança de fora para dentro. Partindo desta premissa devemos ter em mente 

que o desenvolvimento de uma carreira, bem como de um PEP – Planejamento 

Estratégico Pessoal passa inicialmente por uma fase de conscientização e sensibilização 

da necessidade de mudança. Este fenômeno ocorre dentro da mente humana e pode ser 

desencadeado por qualquer situação, assim entendemos que algumas pessoas mudam 

antes dos problemas se manifestarem, apenas percebendo a realidade que os cerca. 

Todavia outros só conseguem iniciar o processo de mudança quando o fato já lhes 

ocorreu, e muitas vezes deixando sequelas. Assim é comum que a conscientização 

advenha de um trauma, problema ou rejeição, desenvolvendo uma força interior 

responsável pela mudança. 

 

Façamos uma dinâmica para verificar se você está realmente contente com sua realidade 

atual. Toda criança tem sonhos e elas são felizes pela capacidade que tem de acreditar 

nesses sonhos. Com o passar do tempo as barreiras do cotidiano lhe são apresentadas e 

paradigmas são impostos afastando-as de seus sonhos. Então lembre-se da sua infância, 

coloque no som músicas que te lembre aqueles anos e pergunte a aquela criança que 

você foi se o Você de hoje é o que ela gostaria de ser quando crescesse.  

 

Ela queria ser bombeiro para ajudar pessoas e você é advogado para prejudicar pessoas 

e ajudar apenas os seus. Ela queria ser professora para ensinar as pessoas e você omite 

informações ‗pois elas são estratégicas‘. Então, você sabe que você se afastou muito do 

seu sonho e eu acho que aquela criança, ao te encontrar chutaria sua canela.  
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Alguns devem estar pensando, mas eu queria ser caminhoneiro e isso não dá dinheiro, 

engano seu. Tudo que é feito com TESÃO sai bem feito e tudo que é bem feito rende 

bons resultados financeiros. 

 

Outros devem estar dizendo: ―mas eu era uma criança como poderia saber o que é 

melhor para minha vida?‖. Exatamente isso, tem um ditado árabe que fala: ―tudo que sai 

do coração para boca é limpo, mas tudo que vai do coração para o cérebro e para a boca 

fica contaminado pelas falácias, mentiras, hipérbole, eufemismos e ‗verdades sociais‘. 

Aquilo era seu prazer dito de coração e pode até não ser sua profissão, mas pelo menos 

um hobby deve se tornar. Mas imagine trabalhar com aquilo que te dá completa 

satisfação? Será que não está na hora de mudar para fazer aquela criança feliz? 

 

 

Determinação de mudança 

As mudanças geram traumas, todavia são necessárias. Entretanto, a determinação de 

mudar é uma característica presente no Ser Humano, que motivado por um feedback13 

positivo ou mesmo negativo, condiciona-se a alterar sua realidade. Este magnífico 

processo mental humano permite que o Ser seja infinitamente provido de possibilidades. 

 

Essa mudança é pessoal e intransferível e deve ser encarada com prazer, posto que 

percebida como obrigação tende a ir contra os instintos naturais, então se você precisa 

estudar para passar numa prova e não tem esse hábito, crie desafios pessoais com 

premiações. Entenda isso como um fator positivo, descubra o que você gosta de estudar 

e faça entendendo que isso é para sua melhoria pessoal.   

 

Imponha a mudança a você, mas entenda que isso é um desafio de maleabilidade. 

Lembro-me que em minha adolescência em Brasília tínhamos o hábito de sentar a noite 

debaixo dos ‗blocos‘ (prédios) e conversávamos sobre temas que iam de futebol a 

política passando por ética. Percebi então que eu tinha sempre uma posição muito 

racional e dura sobre os temas, aquilo já estava decidido em minha mente e pronto!  

                                                 
13

 Behaviorismo: comportamento, conduta, também designado de Comportamentalismo. É o conjunto das 

teorias psicológicas (dentre elas a Análise do Comportamento, a Psicologia Objetiva) que postulam o 

comportamento como o mais adequado objeto de estudo da Psicologia. Comportamento geralmente é 

definido por meio das unidades analíticas respostas e estímulos. Historicamente, a observação e descrição 

do comportamento fez oposição ao uso do método de introspecção. 
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Contudo, isso não era positivo para mim, resolvi então me forçar a ter opiniões 

diferentes das que utilizava originalmente, ou seja, trabalhei meu pré-conceito e meu 

preconceito, além de me impor uma mudança de atitude. Então se todos falavam contra 

o aborto eu desenvolvia argumentos positivos para defender o aborto e o mesmo ocorria 

com descriminalização da maconha, eutanásia, homofobia...  

 

Recomendo essa dinâmica que faço em meus cursos e palestras: escreva em um papel o 

que você mais ama e o que você mais odeia na vida. Apenas uma coisa de cada. 

Proponha defender, mas não o que se ama, pois isso não representa melhoria, mas sim 

defender, de forma convincente, o que se odeia, encontrando pontos positivos e 

forçando-o a refletir sobre um posicionamento e criando uma necessidade de mudança 

pela Empatia, pois ao sair de sua zona de conforto você começa a entender com pensa o 

outro lado de um pré-conceito. 

 

 

Criação do fator motivacional 

As pessoas têm o hábito de postergar as mudanças em prol de um data futura estipulada. 

Esperamos que algo aconteça para que saiamos de nosso torpor para mudar o mundo. 

Entendamos que ninguém muda o mundo sozinho, mas que a mudança do mundo 

começa por uma mudança individual e que o fator inicial, a faísca, deste processo só 

pode ser feita por VOCÊ. 

 

Entretanto, podemos criar ferramentas de programação que potencializem a mudança. 

Algo como um catalisador do processo. Por exemplo, algumas pessoas utilizam músicas 

e orações para mudarem seus padrões comportamentais. Lembro-me que alguns times 

de futebol da América do Sul tinham o hábito de esbofetear seus jogadores na face antes 

dos jogos para aumentar a fúria desses atletas em prol de um time mais aguerrido e, por 

conseguinte mais vitórias. Todavia não é diferente do que os nadadores Michael Phelps 

e Cezar Ciello fazem ao ouvir Hip Hop antes de suas competições, nem do que o 

Exército Norte Americano faz com os soldados no Iraque onde músicas de apologia a 

violência servem como fator motivacional. 

 

Crie suas âncoras mentais de motivação e relaxamento, faça uma auto-indução. Escolha 

uma música que faça você ficar agitado, em nível de concentração máxima, que te faça 
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querer ‗virar o jogo‘. Conheça aquela melodia que faz você agir mais... e aquela que te 

faça relaxar após o combate. Utilize-a sempre. 

 

 

Estipulação de data inicial 

Frases como: ‗segunda-feira eu começo a dieta‘, ‗amanhã eu faço isso‘, ‗na virada do 

ano paro de fumar‘ são as piores inimigas de uma mudança. 

 

Digo sempre para os que me cercam que o primeiro passo para não fazer algo é deixar 

para depois. Os marcos mentais são parte da psique humana, pois precisamos nos 

contextualizar no tempo, muitas da vezes atuam mais dos referenciais de ruptura com a 

realidade anterior funcionam como elemento negativo, uma vez que imputam um início 

e por conseguinte um final para a mudança. Esses marcos mentais servem também para 

termos justificativas para possíveis fracassos (tentei uma semana, um mês, um ano e não 

deu certo). 

 

Etapa 2: Definição da Razão de ser do Planejamento 

 

Quais áreas o planejamento será dividido 

A grande beleza do Ser Humano e, das empresas é que são múltiplos e versáteis e 

ilimitados, assim empresas se preocupam tanto com Finanças quanto com Gestão de 

Pessoas. Um dos conceitos importantes para esse momento do nosso projeto e entender 

que foco não significa miopia. 

 

Em uma Era onde o mercado fomenta o surgimento de ultra-especialistas e busca na 

dissecação seccional uma forma simplista de definir-se o saber, surge o fenômeno 

conhecido como desconfiança multimidiática. As características desse processo são a 

falta de credibilidade de profissionais que demonstram conhecimento em diversas áreas 

do saber como, por exemplo: ciências, artes, negócios e esportes.  

 

Ao demonstrar tal gama de conhecimentos, o que atualmente se faz de maneira mais 

simples com o advento da internet e da imprensa, o indivíduo multimídia aflora 

comportamentos de autodefesa, perda de credibilidade e competitividade em seu 

interlocutor. Esse processo faz-se natural dado que o ser humano tende a estranhar as 

novidades, posto isto, não se torna estranho vivermos em um cotidiano cientificista 
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baseado na segmentação exacerbada dos serviços, onde temos como ícone o Médico 

Cirurgião de ligamento cruzado do joelho esquerdo.  

 

O profissional multimídia é uma realidade, e não é apenas encontrado na pós-

modernidade, visto que Leonardo Da Vinci era pintor, escultor, inventor, químico, 

mecânico, matemático e escritor. Entretanto, esses profissionais serão cada vez mais 

comuns, porque o acesso à informação tornou-se democrático e a pedagogia formulou 

técnicas para uma boa absorção e para a otimização do conhecimento. Todavia, o 

paradigma da falta de credibilidade ainda será derrubado por profissionais que 

realmente conhecem um pouco sobre cada assunto.  

 

Em um exercício simples de análise histórica, baseado em um Cálculo Hipotético 

Universal Teórico Empírico, faz-se possível perceber que existe uma alternância 

geracional no que se refere à valorização de características profissionais e pessoais, algo 

semelhante a um movimento harmônico simples que alterna foco no profissional 

generalista (visão geral do processo) e foco no especialista (visão seccional). No 

entanto, proponho um novo modelo conhecido como Multiespecialista, ou seja, um 

profissional que se especializou em várias áreas afins e linkou tais conhecimentos, 

gerando um campo de saber no qual, além de informações aprofundadas, fruto da 

especialização, detém também uma visão ampla e estratégica de vários assuntos. 

 

Esse cenário faz-se possível: a imprensa e a internet popularizaram o saber, a produção 

de conhecimento teve um incremento nos últimos anos, a educação ganhou caráter 

social, o saber transformou-se em moeda para o mercado e a flexibilidade ocasionada 

pela 'despreocupação' do MEC com as especializações compõem um cenário que 

presume uma corrida desenfreada pela educação, e infelizmente algumas vezes apenas 

pela titulação.    

 

Desta forma questiono: quantos Da Vinci's atrofiamos com nosso preconceito? Quantas 

boas ideias morreram por serem inovadoras? Quantas novas escolas artísticas deixamos 

de conhecer? Afinal, médico só cuida de saúde... Neste momento, vale ressaltar: o 

indivíduo multimídia é uma realidade, podemos excluí-lo ou desenvolvê-lo e o 

Multiespecialista será o futuro, quer queiramos ou não. 
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Faz-se importante saber que a vida é mais que trabalho, bem como que elementos 

pessoais: família, amor e lazer. E temos que buscar o Ser Humano completo, portanto 

busquemos escolher quais áreas nós iremos atuar inicialmente, e que futuramente partes 

podem ser retiradas ou agregadas ao PEP.  

  

Vejamos o exemplo do Fulano, ele dividiu sua vida, e, portanto seu PEP, em: 

 Fulano Pessoal – onde ele irá cuidar de elementos básicos e importantes para o 

funcionamento geral das outras áreas. Exemplo: saúde e família. 

 Fulano Profissional – onde os planos estarão focados os objetivos 

organizacionais e empresariais. 

 Fulano Acadêmico – onde estarão contemplados os planos referentes a sua vida 

discente. 

 Fulano Atleta – onde serão gerenciadas as atividades esportivas.  

 

Então a partir dessa divisão serão criados planejamentos específicos para cada área. 

Assim devemos entender que enquanto maiores forem os esforços de construção mais 

possibilidade organização teremos.  

 

Uma das ferramentas que mais utilizo é a de dividir as áreas do planejamento em cores 

diferentes, facilitando a visualização como podemos ver abaixo. Assim conseguimos 

uma concepção facilitada dos objetivos de cada seguimento, bem como suas 

subdivisões.  
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É importante termos em mente que enquanto mais áreas, mais detalhado e complexo é 

um PEP - Planejamento Estratégico Pessoal. Desta forma, recomendo que sintetizemos 

as diferentes áreas em segmentos afins, por exemplo: A pessoa faz pintura, música, artes 

plásticas, poemas, livros de motivação e ensina origami, podemos juntar tudo isso em 

uma categoria: Fulano Artista. No entanto, para isso ocorrer é necessário que as pessoas 

identifiquem os elementos que são realmente importantes para seu desenvolvimento 

profissional e pessoal.   

 

 

 

Etapa 3: Identificação dos fatores-chave 

Quais são os elementos que serão avaliados no planejamento Estratégico é uma das 

perguntas mais comuns no transcorrer do PEP e deve ser bem observada por tratar-se de 

um ponto de partida para a confecção de qualquer planejamento estratégico. Então, 

descobrindo quais são os elementos mais importantes que compõe cada área do 

indivíduo podemos avaliar o andamento do planejamento, bem como seu executado.  

 

Definindo fatores-chave temos: que são variáveis gerenciais essencialmente 

―Subjetivas‖ atribuídas a um negócio que permite a simulação de cenários futuros, bem 

como a antevisão de resultados. A importância desses fatores consiste na determinação 
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de Objetivos e Estratégias, além de sua função no comportamento competitivo e na 

análise do desenvolvimento organizacional (no caso do PEP, pessoal). 

 

Para as empresas são fatores-chave de sucesso elementos como dados macro-

econômicos, políticos, legais, contábeis, financeiros, produtivos, logísticos, 

mercadológicos, setoriais e de clima organizacional. Sendo que estes mesmos podem 

ser utilizados para as vidas pessoais com apenas alterações simples. Afinal temos 

elementos legais, financeiros, produtivos, mercadológicos e de relacionamento. 

Entretanto se torna mais complexo em alguns setores como ‗macro-economia‘.  

 

As informações que buscamos até agora em nosso material tem a função de habilitar a 

sua empresa (VOCÊ Ltda) a alcançar seus objetivos pelo uso efetivo (eficaz e eficiente) 

dos recursos a sua disposição. Dentre eles podemos citar: pessoas, equipamentos, 

tecnologia, dinheiro, saber e informação. Na visão de Cornella podemos ter como fator-

chave:  

• Determinação dos principais objetivos do conjunto da empresa e de suas 

diferentes unidades, no horizonte de curto, médio e longo prazo;  

• Identificação do fator chave de sucesso para cada um dos objetivos 

relacionados, ou seja, identificação daquilo que deve acontecer sem nenhuma 

falha para que o objetivo em questão se cumpra;  

• Especificação da informação necessária para poder satisfazer os fatores 

chaves de sucesso; 

• Especificação de indicadores para avaliar o efetivo cumprimento dos 

objetivos. 

 

Os fatores chave identificam quais as áreas primordiais para o sucesso dos 

empreendimentos organizacionais, sendo um conceito facilmente aplicado a vida 

pessoal. Através de dados podemos observa a forma de gerenciamento, bem como as 

variações estratégicas. Entretanto é necessário entender como tais dados influenciarão 

seu processo de decisão:  

 

o Os dados devem ser equacionados, de nada adianta um super crescimento 

profissional e um déficit enorme no campo pessoal. Afinal esse cenário pode dar 
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uma falsa percepção de tranquilidade fazendo com que problemas sérios sejam 

ignorados. 

 

o Identificação dos processos de negócio (suas atividades profissionais, pessoais... 

dependendo das áreas que você dividiu seu PEP - Planejamento Estratégico 

Pessoal): requer uma identificação de todas as áreas funcionais da empresa, 

onde cada uma delas deve ter seu fator chave de sucesso; 

  

o Identificação de ambiente e objetivos do negócio: consiste em identificar os 

objetivos e estratégias da organização,  e de como estes fatores podem mudar o 

futuro da empresa;  

 

Cabe ao desenvolver do PEP criar índices que facilitem a avaliação do 

desenvolvimento, sempre tentado trazê-los para a forma quantitativa (numérica). Por 

exemplo, podemos usar como fator-chave a relação salário/hora, a quantidade de 

palestras dadas em um ano, a quantidade de alunas que terminam em palmas por 

semestre. Então use sua criatividade para quantificar o que é apenas qualificável.  

 

Qual é a quantificação dos aspectos qualitativos (Como sabemos se está bom) 

 

Muito se fala sobre a incapacidade de quantificar elementos apenas quantificáveis, só 

que isso é apenas uma questão de prática. Podemos utilizar técnicas como Ranking, 

Gráfico de Paretto e outras técnicas para quantificar tudo.  

 

Para Kant, ―o Homem é a medida de todas as coisas‖ assim, verifique se o salário que 

você recebe por mês é o suficiente para o que você trabalha. Desenhe o que você 

gostaria de ter hoje e veja quanto isso custa. Quantifique seus sonhos, mesmo que seja 

um filho, afinal ele tem custo. Afinal botar preço é o início do processo.  

 

Vejo muito, em meus treinamentos, pessoas que respondem que querem ser ricos, e 

pergunto: ―O que é ser rico para você?‖. Normalmente as respostas não se aproximam 

em nada da vida de uma pessoa rica, mas sim de pessoas de classe média alta. Por isso 

sempre surgem frases como: ―ser rico é não ter dívidas‖, algo ridículo, pois as maiores 

dívidas são dos ricos, eles apenas têm maior capacidade de pagamento. Também surge: 

―ser rico é ter poucos problemas financeiros‖, e questiono o Hippie da praia tem poucos 
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problemas financeiros e não consome quase nada. Ou ‗ser rico é comprar o que se quer 

na hora que se quer‘ quando na verdade isso é apenas uma pessoa realizada.  

 

Então o que podemos concluir é que as pessoas não sabem o que querem e isso torna 

seu alvo inatingível, ele não consegue visualizar, então, esse procedimento gera 

frustração e perda de foco. Então mensuremos nossos sonhos. Uma casa de praia custa 

tanto, aquele carro custa tanto, meus filhos na faculdade custam X, a viagem de lua de 

mel custa Y. Agora sim temos um ponto de partida. Lembrem-se da frase: A resposta 

para tudo é dinheiro, não importa a pergunta?  

 

 

Etapa 4: Diagnóstico estratégico 

A importância do diagnóstico estratégico esta no entendimento que o importante no 

processo de planejamento é o bem estar dos partícipes. Então entender a si, bem como 

conhecer forças e fraquezas. Tais comportamentos são fomentados através de uma 

análise pessoal crítica e verdadeira, mesmo que isso transforme-se em um difícil crise, 

afinal essa honestidade pode fazer com que trabalhemos melhor oportunidades e 

ameaças.    

 

Conhecendo o ‘eu’ 

O auto-diagnóstico é um dos maiores problemas da vida cotidiana, posto que ele 

confronta um modelo utópico de Ser-Herói com a maravilhosa imperfeição do Ser 

Humano. Queremos não ter erros, mas são os erros que nos definem. Somos o conjunto 

incrível e harmônico de nossas incapacidades e falhas, de acordo com Freud apenas em 

nossos sonhos, somos heróis.  

 

Conhecer-nos é descobrir a verdade, afinal de acordo com Renato Russo é sempre esta a 

pior das mentiras. Enfrentar nossas falhas mais ocultas e secretas, assumindo a 

dificuldade que é mudar a natureza humana é abrir todas as defesas pessoais e expor-se 

às criticas da única pessoa na qual a opinião é de suma importância: você mesmo. 

 

A busca por uma perfeição impossível tem seu valor, de forma que todas as melhorias 

que a Humanidade sofreu até hoje foram frutos de uma necessidade frenética de 
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dominar o indomável. E este sentimento se torna o maior medo do Homem, a 

incapacitante certeza do descontrole.  

 

Conhecer a si mesmo é algo que nos é negligenciado desde sempre, comentamos muitos 

sobre o Jesus falou, Einstein falou, Sócrates falou... todavia ignoramos o tempo em que 

tais pessoas calaram. Tal silêncio foi importante para o desenvolvimento de suas futuras 

idéias, pois possibilitou-os conhecer suas nuances pessoais, suas limitações, suas 

fraquezas e assim propor soluções que afloraram da observação silenciosa do cotidiano. 

Questiono a você: qual foi a última vez que você tirou um tempo para você? Sem filhos, 

cônjuge, namorado (a), trabalho, celular... livre.  

 

Quando não nos ouvimos deixamos o ser mais importante do mundo em segundo plano 

e negligenciamos nossas opiniões adotando conceitos alheios como nossas verdades, ou 

seja, abrimos mão do nosso divino poder de escolha (adotamos pré-conceitos), não 

amadurecemos opiniões pessoais. Transferimos para as mãos dos outros as decisões de 

nossas vidas, por conformismo ou comodidade, delegamos também a responsabilidade 

de nossa felicidade que agora se condiciona a um cargo, uma empresa, uma 

remuneração, um título ou uma pessoa.  

 

O autoconhecimento é a arma para o sucesso, conhecendo nosso modus operandi 

podemos nos programar e alterar as falhas. Neste momento trago para nossa conversa 

Bateson apud Raupp (2001) que dizia existirem cinco tipos de criaturas no mundo.  

 As que somente são – elas estão soltas pelo mundo competindo com as 

bactérias, não estão interessadas no desenvolvimento pessoal, social, humano ou 

qualquer outra coisa. Simplesmente são seres vivos. 

 

 As que são e vivem – essa classe apresenta como diferencial que o mundo é um 

grande passeio de montanha russa. Se tiver praia vamos, se não tiver vamos do 

mesmo jeito. Vieram ao mundo a passeio. Confesso pessoalmente que por vezes 

invejo tal ‗libertação mental‘. Mas também questiono, se precisar de um remédio 

esses New Hippies estão em sérios problemas.   

 

 As que são, vivem e se movem – a diferença deste seguimento está na pseudo 

tentativa de coexistir com a sociedade. Esses profissionais até tentam fazer 
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alguma coisa de produtivo, mas ao surgir uma dificuldade qualquer desistem 

afinal: “a vida é efêmera e todos estamos fadados a morte mesmo, então tentar 

para quê?” . Chamo esses de ‗Profissionais-por quê?‘, dado o uso do 

condicional sempre que lhes é solicitado algo. Tudo deve de ter um 

questionamento, nunca motivado pela curiosidade científica, mas sim pela 

chance de ouvir: ―Ok! Não precisa fazer‖.  

 

Tais profissionais são responsáveis por fenômenos organizacionais como o 

crescimento da centralização por parte dos gerentes e diretores, dado que ao 

delegar tem-se que explicar 40 vezes o motivo, melhor então fazer sozinho.  

  

Outro fenômeno que acompanha essa espécie é a criatividade nas desculpas, 

posto que sempre há um motivo plausível (pelo menos para que fala) para não 

fazer a atividade. E tal comportamento é completamente inaceitável em um 

mercado focado no resultado. 

  

 As que são, vivem, se movem e pensam – grande parte da população se encaixa 

nessa categoria, são os Não-inéditos, sobrevivem em uma batalha diária contra a 

mediocridade, escapando e caindo na vala comum de tempos em tempos. 

Pessoas comuns com ambições limitadas e que utilizam paradigmas como 

elemento aliviador de sua frustração e, por conseguinte de sua responsabilidade. 

Frases como: ―Isso não vai mudar‖, ―eu sou apenas um‖, ―o sistema é 

indestrutível‖, ―se não pode vencê-lo, junte-se a ele‖ e ―quem tudo quer nada 

tem‖ são claros limitadores do questionamento.  

 

Neste momento é importante questionar algo sobre os paradigmas: um grupo de 

cientistas colocou cinco macacos numa jaula, em cujo centro pôs uma escada e, sobre 

ela, um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, 

os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de certo 

tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros o enchiam de pancadas. Passado 

mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das 

bananas.  
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Então, os cientistas substituíram um dos cinco macacos. A primeira coisa que ele fez foi 

subir a escada, dela sendo rapidamente retirado pelos outros, que o surraram. Depois de 

algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada.  

 

Um segundo foi substituído, e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto 

participado, com entusiasmo, da surra ao novato. Um terceiro foi trocado, e repetiu-se o 

fato. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. 

 

Os cientistas ficaram, então, com um grupo de cinco macacos que, mesmo nunca tendo 

tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se 

fosse possível perguntar a algum deles porque batiam em quem tentasse subir a escada, 

com certeza a resposta seria: "Não sei, as coisas sempre foram assim por aqui...‖ 

  

 E, finalmente, aquelas que mais nos interessam: as que são, vivem, movem-se, 

pensam e pensam como e por que pensam. Se conhecer é perceber suas 

habilidades, dificuldades, pré-conceitos, limites éticos, riscos toleráveis, enfim é 

criar estratégias de desenvolvimento pessoal colocando em condição de 

vantagem em relação aos que simplesmente reagem aos estímulos da vida.  

 

Sei que o autoconhecimento não é fomentado nas crianças como algo positivo, afinal só 

obrigamos a criança a pensar no que ela fez, quando esta faz algo negativo, assim 

criamos um Feedback negativo e o ligamos com o fato de estar sozinho e pensando na 

sua conduta. Por isso, e pelo fato do homem ser eminentemente um animal social, 

quando estamos tristes ou pressionados tendemos a nos isolar quando na verdade tal 

procedimento deveria ser utilizado em todos os momentos decisórios importantes.  

 

Ficar sozinho na sociedade ocidental está intimamente ligado a estar triste, quando na 

verdade é o momento de releitura e aprendizado. Ao mesmo tempo sempre ouvimos 

reclamações como: ―Eu não tenho tempo para mim‖, mas quando temos dividimos com 

pessoas, nem sempre importantes - para falar de filhos, cônjuge, namorado (a), trabalho, 

celular - e ainda nos enganamos justificando que tal atitude é importante para o convívio 

social.  

 

Desenvolvendo análises pessoais 
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 As análises pessoais, são um ponto nevrálgico dos PEP‘s (Planejamentos Estratégico 

Pessoais), nossos defeitos são tão sombrios que ninguém deveria mexer com eles, sendo 

melhor suplantá-los  com uma pedra bem pesada. Isso é facilmente observado quando 

encontramos pessoas que não vão ao médico para não ‗encontrar‘ doenças, não fazem 

exame de HIV, pois podem estar contaminadas – criando uma terceira designação (soro 

positivo, soro negativo e soro interrogativo), temem provas e a avaliações de 

desempenho nas empresas.  

 

Esse comportamento, porém, não colabora para a resolução deles, mas sim para seu 

crescimento. Brinco sempre com meus alunos que: problemas são como monstrinhos, se 

alimentarmos na hora quando menos esperarmos eles voltam para nos matar.  

 

Entendamos que viemos para aprender e se não focarmos nisso iremos repetir erros. 

Então critique-se como seu pior inimigo faria, sendo mais duro que ele estará sempre 

preparado para quaisquer críticas, sempre mais leves.  

 

As análises pessoais se desenvolvem do conhecimento do ‗eu‘, mas também do 

entendimento da visão alheia, somos seres miméticos, portanto imitando as pessoas em 

suas características que nos atraem.  

 

Questionemos nossos comportamentos e entendamos como pensamos, mesmo que isso 

gere uma crise. Desconstrua suas hipocrisias para compreendê-las, mas saiba que elas 

protegem sua persona como máscaras. Não tema o debate, mesmo que se advenha a 

crise, pois a crise faz parte do processo de melhoria e se chama catarse, portanto 

devemos levá-la em consideração afinal aprendemos muito com as dúvidas.  

 

Análise de Forças e Fraquezas 

 

Costumo dizer em meus treinamentos que as pessoas são como pacotes de jujubas (ou 

MM‘s) com dezenas de qualidades diferentes e alguns defeitos, assim entendamos que 

todos temos forças e fraquezas. No entanto, o que nos torna bem sucedidos na vida 

cotidiana é o fato de sabermos identificar tais pontos.  
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Tal comportamento não é novo, podemos citar os ensinamentos de Sun Tzu14 : ―Planeje 

de forma a descobrir seus planos e a sua probabilidade de sucesso. Provoque-o e 

descubra a base da sua atividade ou inatividade. Force-o a revelar-se, de forma a exibir 

seus pontos vulneráveis.‖  

 

Assim surge a necessidade de equilibrar pontos fortes e fracos, bem como evidenciar e 

escondê-los. Trazemos para nossa conversa o conceito de Erística. 

 

 

 

Conceito de Erística. 

Ao estudar as ciências mercadológicas se torna comum adotar como referencial as 

últimas décadas do século XX, tomado neste artigo como período Kotler, visto que os 

anos iniciais da mercadologia como ciência foi defendida por este cientista.  

 

O uso massivo do autor Phillip Kotler nos meios acadêmicos, considerado por muitos 

―Pai do Marketing Moderno‖ e ícone máximo da Mercadologia, criou um esquecimento 

convencional e limitou o estudo da ciência a um passado muito curto. Theodore Levitt 

em 1960 em seu texto marketing myopia, sete anos antes da primeira edição lançada por 

Phillip Kotler, desenvolve a primeira ideia de foco no cliente. Entretanto as primeiras 

referências diretas sobre a mercadologia datam de 1940 com Bartels e 1939 com 

Domizlaff, de acordo com a AMA (American Marketing Association). 

 

Este trabalho não pretende de minimizar a importância deste ícone científico, mas 

através dele ocorreu a popularização e a modernização do Marketing, todavia tal 

documento apresenta as raízes filosóficas do Marketing como, por exemplo, a erística 

que aproxima mais as ciências jurídicas das mercadológicas. 

 

Em um estudo filosófico sobre a Grécia antiga que utilizou pesquisadores como Nicola 

e Russel, um elemento conhecido como Erística surgiu como a arte da disputa. Esses 

conhecimentos eram transmitidos por professores - homens cultos, pagos para esta 

atividade e, portanto sofistas - para seus alunos como forma de argumentação que foca o 

convencimento.  

 

                                                 
14

 A Arte da Guerra, James Clavel (Record - 10a. edição, pág. 41) 
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Os detentores de tais conhecimentos eram definidos por Russel (2004, p.74) como 

―homens capazes de fazer o pior parecer o melhor‖, algo que se assemelha diretamente 

ao processo de confecção e consolidação de uma estratégia promocional de marketing 

em que são potencializados os aspectos positivos. 

 

Tal habilidade também era utilizada para reduzir a importância de alguns erros 

cometidos por cidadãos gregos, desta forma, através da argumentação eufêmica dos 

erros descaracteriza-se a gravidade do fato e contrapõem-se com a forma hiperbólica as 

condutas positivas do mesmo. Desta feita cria-se uma relação tendenciosa que enfatiza 

pontos positivos e ameniza as falhas de uma pessoa ou produto.   

 

A diferenciação entre a Dialética e a Erística consiste no objetivo dos processos. O 

primeiro objetiva-se no descobrimento da verdade em um modelo platônico onde essa é 

absoluta, sendo então, realista e a segunda tem a finalidade, segundo Russel (2004) na 

necessidade de vencer seus embates sob quaisquer aspectos. Tal colocação da forma 

Erística pode parecer fria e antiética, mas demonstra a realidade dos mercados 

competitivos onde os profissionais são avaliados por seus resultados. Desta forma, para 

muitas empresas e profissionais que não possuem produtos de primeira linha, nem 

acesso a uma concorrência igualitária pela falta vantagens competitivas, a visão de 

sucesso muitas vezes passa pela otimização das vantagens existentes e supressão das 

falhas de seus produtos e empresas. 

 

O uso da retórica para impressionar favoravelmente os ouvintes, utilizando para isso 

apelos nem sempre lógicos e contaminados pela emoção, tem por objetivo persuadir 

ocasionando uma boa impressão e simpatia sobre determinado assunto, pessoa ou 

produto. Este artifício deve ser observado pelas empresas em seus estratagemas 

organizacionais.  

Em várias nuances técnicas e científicas as atividades mercadológicas utilizam da 

Erística para confundir conceitos sociais transformando a opinião em verdade, algo 

criticado filosoficamente por Parmênides que ao definir a opinião como a crença 

baseada em dados perceptíveis e sensíveis, diferencia-a da verdade quando esta está 

baseada na argumentação racional mesmo quando estas se encontram em oposição às 
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evidências sensíveis. Cabe questionar se muitas vezes a publicidade não utiliza tal 

ferramenta para transformar a opinião da empresa em verdade social. 

É fato que o direito teve seu início na Roma antiga, entretanto seu corpo filosófico foi 

herdado da Grécia e aprimorado. A argumentação jurídica trouxe consigo as 

características básicas da Erística sofista, bem como da dialética e da retórica.  

Analisando mais profundamente pelo prisma das características do processo de 

constituição da argumentação Erística cabe salientar sua semelhança com os aspectos de 

argumentação jurídica, pois na eminência de defesa ou acusação as táticas de 

acentuação ou atenuação são as bases do processo legal.  

Oriundos do mesmo local e contemporâneos, Marketing e Direito além de 

demonstrarem tais semelhanças, submetidos a uma investigação científica mais apurada 

apresentam outras similaridades como, por exemplo, a análise de um réu (seja ele 

inocente ou não) como um típico processo de venda de um conceito. Para isso, o 

advogado necessita expor de forma efusiva as qualidades de seu cliente, suas 

realizações positivas como cidadão e minimizar, até mesmo anulando, seus possíveis 

desvios de conduta. 

É senso comum para os mercadólogos que o ativo mais importante de uma empresa é 

sua marca, assim quando vemos tal sinal o mecanismo associativo de nosso cérebro 

busca uma recordação e criamos um link mental que define nosso processo comparação 

para a aquisição de mercadorias em semelhanças e diferenças dos produtos. Este 

conceito foi desenvolvido por Platão no discurso entre Sócrates e Símias.  

Em uma análise do texto de Russel pode ser percebido que a força de uma marca 

consiste naquilo que Platão chamou de semelhança com um modelo, então 

invariavelmente quando um produto é líder de mercado ele se torna modelo a ser 

seguido pelos concorrentes transformando-se em referencial de comparação para o 

consumidor que deve reconhecer no concorrente do produto líder, semelhanças e 

diferenças.  

Ainda sobre a relação entre Platão e o Marketing cabe avaliar a relação entre o mito da 

caverna e as práticas mercadológicas, no qual a escuridão da caverna representa o 

desconhecimento das regras mercadológicas; os escravos a sociedade acorrentados pela 
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necessidade de aceitação dos iguais e por desejos de compra intermináveis e maiores 

que suas poses - imputados neles pela mídia; as imagens projetadas no fundo da caverna 

são a Erística e as características que temos o interesse de enfatizar ou atenuar; a 

libertação do escravo é o conhecimento das ciências (marketing e filosofia); a aventura 

do escravo fora da caverna é a participação dele nas atividades gerenciais; o Sol é a 

verdade por traz da Erística que conduz ao conhecimento; a inadaptação do escravo à 

volta para a caverna é a inadequação daqueles que percebem as regras sociais, culturais, 

econômicas e mercadológicas; o escárnio é a segregação do apartheid econômico e a 

morte do escravo que sabe a verdade é exclusão deste cliente do jogo de mercado. 

Assim por que não utilizar as mesmas formas argumentativas do convencimento através 

de técnicas de otimização de virtudes e redução de defeitos, para reforçar sua marca 

pessoal?   Erística se aproxima do marketing porque utiliza este expediente para venda 

de produtos, empresas, ideias e serviços, e nesse momento Você é produto, empresa, 

ideia e serviço.  

Combate às Fraquezas e Fomento de Forças. 

A Erística nos propõe fortalecer nossos pontos positivos e camuflar nossos pontos 

negativos. Entretanto proponho algo diferente: Por que não fortalecer pontos positivos e 

tornar pontos negativos médios. Por exemplo: Fulano odeia Matemática e adora 

Química, alguns proporiam a ideia de fomentar nesse aluno o estudo da Química 

criando uma vantagem competitiva que contrabalanceará a fraqueza (que aumentaria) 

em Matemática. Entretanto esse raciocínio é limitador e míope, porque futuramente esse 

aluno irá em algum momento saber matemática.  

 

Todavia a Proposta do PEP –Planejamento Estratégico Pessoal é investir igualmente 

em pontos fortes e fracos: tornando a facilidade de Fulano para Química uma vantagem 

competitiva e onde os outros fracassaram (em Matemática) ele irá lograr êxito, 

melhorará nesse quesito também.  

 

Pensemos isso em nosso desenvolvimento profissional, sabe aquela função que Você 

detesta desempenhar? Exatamente, faça ela muito bem! Mas faça extraordinariamente o 

que você gosta, para não correr o risco de ficar anos fazendo o que não se gosta. Afinal 

nada pior do que fazer algo que não se gosta.  
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CAPÍTULO VI - FASES DO PLANEJAMENTO 

 

Definição de Valores (Quem somos) 

Em uma pós-modernidade cada vez mais fluida definir valores se torna uma tarefa 

difícil. ―Quem somos?‖ Então se torna a pergunta mais importante no processo de 

confeccionar nosso PEP – Planejamento Estratégico Pessoal, afinal é importante 

conhecer o ponto de partida para nossa aventura.  

  

Infelizmente, o Ser Humano tende a buscar externamente as respostas que estão em seu 

âmago, entretanto devemos ter em mente que somente com o auto-conhecimento 

descobrimos potencialidades e fraquezas. A visão Freudiana de que somos heróis em 

nossos sonhos nos traz ao debate a questão da dificuldade de nos perceber como seres 

falíveis e incompletos, gerando assim frustrações e excesso de cobrança pós-erro.   

 

Faça um exercício: escreva em um papel quais são seus 5 maiores defeitos e suas 5 

maiores qualidades. Você perceberá que há uma dificuldade enorme porque nos é 

negado o auto conhecimento.  

 

A definição do dicionário sobre Valor é: ―O que vale uma pessoa ou coisa. 

Merecimento; talento; reputação. Coragem; valentia.‖ Entretanto o conceito que vamos 

discutir é o de valores pessoais, ou seja, elementos da característica pessoal que 

compõem o comportamento pessoal, profissional, ético e social de um indivíduo e tal 

análise só podem ser realizados por meio de comparação do comportamento do 

indivíduo com um modelo defendido pela sociedade. Assim confrontamos o que somos 

com o que a sociedade espera que sejamos. 

 

Ao descobrirmos quem somos fica mais fácil definir missão e visão, pois temos um 

ponto de partida. 

 

 

O confronto - Dinâmica do Espelho. 

Há quanto tempo você mente para você? Há quanto tempo você parou de se perguntar 

as verdades por medo de ouvir as respostas? Então a hora do confronto chegou. A hora 

de se ouvir e se conhecer, pois todos nós temos um local escondido em nossas mentes e 

almas onde deixamos devida soterrados nossos medos e desejos, mas que sabendo 

utilizar podemos tirar grandes vantagens.  
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Trata-se de uma área da mente humana semi inexplorada – o ―Eu‖, um local novo e 

virgem onde vagamos cegos tateando em um mergulho a zonas mentais nunca antes 

navegadas. Todavia não somos ensinados a fazer esse autoconhecimento, pois como já 

disse anteriormente, temos medo de ficarmos a sós com nós mesmos. Se não temos o 

hábito encontramos dificuldades nas primeiras tentativas e abandonamos a ideia 

traumatizados com o ‗fracasso‘ ou aterrorizados com as ‗caixinhas abertas‘ nesse 

processo.  

 

Neste momento de nossa atividade recomendo uma lida na letra da banda Egotrip, 

chamada Viagem ao fundo do Ego:  

 

Há um lugar místico em mim, algo assim, bem escondido. Um planeta 

inexplorado, um horizonte perdido. Me embrenhei na mata virgem como 

um nativo zumbi,  mergulhei fundo no oceano como um Jacques 

Cousteau parti. Explorador sem experiência. Marinheiro de primeira 

viagem, embarquei de peito aberto levando só a coragem. Coragem pra 

enfrentar frente a frente eu comigo, como se enfrenta um irmão no 

exército inimigo. Coragem pra encarar frente a frente eu no espelho 

como se encontra um irmão que lhe nega um conselho. Quase no fim da 

estrada uma voz veio me dizer: “Se você quer seguir, cuidado ! Não vai 

gostar do que vai ver!”. E a volta foi difícil, retornei de mãos vazias. 

Nessa minha egotrip não fui Davi, nem fui Golias.  Explorador sem 

experiência viajante sem bagagem, perdi tudo o que eu tinha e o que eu 

tinha era só a coragem. 

 

 

O autoconhecimento é a descoberta de nossos valores e preceitos e somente a partir de 

saber quem somos é que podemos definir quem queremos ser. Então que tal se ouvir? 

 

Proponho em meus treinamentos que os partícipes se dispam de preconceitos e ‗pré-

conceitos‘ para começarem a se entender. Então segue a mesma dinâmica que usamos 

no processo de autoconhecimento.  
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Há quanto tempo você não tem um tempo exclusivo para você? Digo sem televisão, 

crianças, trabalho, preocupação, celular, conta, internet, amigos... sozinho. Você e 

Você? Pois se o tempo é mais que uma semana você está deixando para segundo plano a 

única pessoa importante nesse mundo: VOCÊ.  

 

Há quanto tempo você mente para você, dizendo que vai se dar mais tempo, se tratar 

melhor, se cuidar mais, se agradar mais... e sempre o tempo não deixa? Mas você tem 

tempo para a cerveja com os amigos, a fofoca com as amigas, o MSN, a novela, o 

futebol... por que tudo isso é mais importante que se conhecer?  

 

Então agora é uma ordem: Em um sábado ou domingo, sugiro que você se tranque 

absolutamente sozinho, sem telefone, sem televisão em um quarto com espelho, hotel 

ou motel e se olhe. Tire completamente as roupas que te limitam e escondem sua beleza 

de Ser Humano e se encare. Olho no Olho! Tente ver seu corpo, não como você gostaria 

que fosse, mas sim como ele é... com imperfeições, e por isso mesmo lindo e único.  

 

Sinta-se, escute-se e fale com você mesmo. ―O que está errado com a sua vida?‖, ―O 

que deveria ser diferente?‖. Conte seus segredos mais íntimos para você. Repita em voz 

alta todas as maldades que você fez na vida, aquelas mais tenebrosas, e todas as que 

você teve vontade de fazer e não fez.  Entenda que essa maldade é comum a todos os 

Seres Humanos e, portanto, tem poder que deve ser canalizado para você se entender 

com ser falível e em processo de desenvolvimento. Pergunte-se: quais comportamentos 

você gostaria de ter e não os têm, quais atitudes são importantes para você? O que você 

jamais faria e o que você realmente fala para os outros que não faria, mas tem vontade 

de experimentar. Defina quem você é. 

 

Terminado esse processo escreva isso, lembre-se que o papel é o melhor amigo do 

sonhador, pois ele nunca diz não, reclama, julga... Então se conheça e curta para se dar 

carinho afinal a obra prima da tua vida é VOCÊ.  
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Análise Endógena e Exógena (pessoas avaliando você - 360º) 

Para desenvolvermos um quadro completo sobre a percepção que as pessoas têm de 

nossa imagem e o gap que esta tem da visão que queremos transmitir um processo 

interessante é uma avaliação que chamo de sonar. 

 

A auto-análise se faz necessária e para isso usamos a dinâmica do espelho, mas a visão 

que temos de nós pode ainda ser ‗romântica‘ e ‗sonhadora‘ portanto, questione as 

pessoas a seu respeito, mas para isso devemos ter algumas coisas em mente:  

 O Ser Humano é um animal social, assim tenderá a trabalhar politicamente em 

prol da boa vivência, evitando assim críticas em um primeiro momento. 

 Não acredite nos elogios, pois eles são o combustível para a fogueira da vaidade 

e da destruição do tolo. Lembre-se do mito sobre a entrada dos grandes 

vencedores em Roma, quando esses eram acompanhados por sábios sacerdotes 

que lhe diziam frases como: ―Eles não te amam‖, ―Você é mortal‖, ―Todos 

cometem erros, inclusive você‖...   

 Quando um grau de intimidade é alcançado, as críticas fluem com maior 

facilidade. 

 As críticas não são boas, mas lembre-se de que foi você que pediu para ouvi-las. 

 Um ambiente neutro facilita essa atividade, diminui a pressão ocasionada pelo 

competitivo ambiente profissional e o passional ambiente familiar. 

 

Então uma boa dica é perguntar para pessoas de vários níveis de proximidade com você: 

―Que poderia melhorar em sua conduta?‖ e deixar o pessoal falar. Anote tudo e 

concorde com a cabeça. Atenção: NÃO TENTE JUSTIFICAR-SE, pois isso limita as 

pessoas, pois mostra uma postura defensiva.  

 

Ao terminar o processo, lute contra a vontade de fazer o mesmo exercício com a outra 

pessoa, mesmo que ela peça, posto que, se for pedido dela, não será útil, pois será 

contaminado de raiva, pelas críticas recebidas, e mágoa. E se não for pedido pelo 

interlocutor seria visto como um troco.  Finalmente agradeça muito e aborte assuntos 

leves da dissipar a densidade da conversa.  
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Capte todas as informações e crie uma lista porque nesta lista estarão os pontos fracos a 

serem trabalhados.  Deixe sempre o canal de feedback aberto e fomente-o, é melhor que 

seja falado para você, do que sobre você pelas costas. 

 

Há alguns anos no mercado que continuo ouvindo a mesma frase e me estranhando com 

ela: ―Falem mal, mas falem de mim‖, e para maior espanto meu ainda vejo ‗consultores 

de marketing pessoal‘ apoiando tal ideia. Tamanho absurdo que só de levarmos para um 

exemplo organizacional, de onde a ideia de Marketing e, por conseguinte de Branding 

surgiram, podemos perceber as incongruências, vejamos:  

 

Um cliente vai a sua loja e não sai satisfeito com os serviços ofertados, assim quando 

alguém pronunciar o nome de sua marca ele irá conceituá-la de acordo com atendimento 

recebido e criticá-la veementemente para o público questionador que irá propagar tal 

conceito. E você vai pensar alegremente, falem mal, mas falem de mim. 

 

Assim, se torna ridículo ainda pensarmos desta forma. Vamos quebrar esse paradigma 

entendendo que todos têm erros e que nossa função na vida é aprender com eles, mas 

isso não precisa ser jogado aos quatro ventos. Então nos cabe lembrar-se das técnicas de 

erística onde minimizamos, nos discursos, as falhas e evidenciamos as qualidades. 

Então: ‗Falem de mim, pelas costas, apenas se for bem! Caso contrário: quieto!!!‖ 

  

Valores - Sociais, Familiares e pessoais. 

Quais são seus valores? Sejam eles Sociais, familiares e pessoais, cuidado, pois eles 

dizem muito sobre você. Os valores são elementos éticos que compõem nosso 

comportamento e são frutos de elementos como criação, experiência e até da situação.  

 

É importante termos como ponto de partida que esses elementos baseiam nossas 

decisões cotidianas e que essas são grandes balizadoras da nossa imagem pessoal. 

Assim ao definirmos quais são nossos valores devemos buscar a franqueza.  

 

Proponho sempre que seja criada uma lista de características positivas e negativas das 

pessoas que nos cercam, para que tal lista sirva de modelo de valores dessas pessoas. 

Elementos como: ética, bom senso, comprometimento, respeito, preguiça, despego, 

rancor, dentre outras são formadores de nossos valores.  
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São valores: ―Não roubar‖, ―Levar vantagem em tudo‖, ―respeitar o próximo‖... E 

podem ser positivos ou nocivos ao convívio social. Assim vale ressaltar que adquirimos 

tais valores principalmente no âmbito familiar. Por isso digo sempre em minhas aulas 

que o futuro da seleção de pessoas está na terapia familiar, pois diz o ditado que 

―quando os pais mancam de uma, os filhos mancam das duas‖. 

 

Esse raciocínio se justifica quando percebemos que cada vez é maior a busca das bases 

de formação dos candidatos para avaliarmos, assim colégios já influenciam na escolha 

de candidatos cada vez mais nivelados. Todavia essa pesquisa, muitas vezes quase 

arqueológica, tem demonstrado que crianças que estudaram em melhores colégios, se 

tornam melhor líderes, pois tiveram uma base acadêmica melhor. Elementos como 

cultura e coeficiente emocional são refletidos basicamente pelos anos iniciais da 

educação e preceitos familiares. Portanto, será normal que uma pessoa com uma família 

mais ajustada e carinhosa, que o apoia nos problemas, resolva melhor os fatos 

corriqueiros do cotidiano.  
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Definição de Missão (O que viemos fazer) 

Uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto 

que faz; ela se define pela sua missão. Somente uma definição 

clara da missão é razão de existir da organização e torna possíveis, 

claros e realistas os objetivos da empresa." 

Peter Drucker 

 

Fazendo a diferença  

É fato que os ditados populares não são base para definições, embora um sempre 

contrarie o outro, vide exemplo: ―Mais vale um na mão do que dois voando‖ e ―quem 

tem um não tem nenhum‖. Assim devemos ter em mente que uma andorinha só faz 

verão sim. Vários visionários mudaram o mundo acreditando nas suas ideias e nas suas 

singularidades. De Santos Dummont ao Presidente Lula, todos conseguiram quando 

todos duvidavam.  

 

Entretanto, a similaridade entre todos esses ícones de sucesso esta na crença pessoal de 

estarem fazendo a diferença no mundo, tal fator motivador não os permitiu desistir antes 

do sucesso alcançado.  Assim siga a receita, se você acredita em algo... Lute para 

conseguir, muitas vezes sem força, mas lute e entenda que você é responsável pela 

mudança na sua vida e, por conseguinte no teu mundo.  

 

Em minhas aulas sempre encontro pessoas que falam, ―poxa, mas o Kotler é isso, o 

Drucker é aquilo, o Felipe Massa, o Ronaldinho Gaúcho... são gênios‖. Discordo, pois 

talento significa uma certa facilidade para fazer algo, ou seja, fazer algo bem com 

menor esforço, mas com pouco talento e muito esforço podemos alcançar os mesmos 

resultados. As pessoas se limitam dizendo que não tem talento após tentar apenas uma 

vez, ou pior nenhuma vez, e isso me remete ao caso do Cafu, lateral da Seleção 

Brasileira de Futebol que foi reprovado em vários testes até conseguir entrar no São 

Paulo Futebol Clube e de lá se tornou o jogador que mais vezes disputou uma final de 

Copa do Mundo (94 USA – 98 França – 02 Alemanha – 06 Japão/Coréia) sagrando-se 

campeão em 2 delas. Será que eles realmente não tinha talento? Será que o esforço dele 

superou as limitações?     
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Então será que a limitação para suas realizações pessoais e organizacionais não está no 

que VOCÊ definiu para sua vida? Ou mesmo na indefinição? Será que você não perdeu 

o foco de sua missão? Se é que você tem uma? 

 

Missão de Vida 

Assim como são as estrelas no céu temos a mesma diversidade de missões das empresas 

no mercado de hoje. Seguindo conceitos da gestão moderna temos: A Missão 

corresponde à razão de ser da organização e constitui a súmula dos valores, objetivos e 

intenções da organização. Ao representar a identificação da própria organização e a 

justificação para a sua razão de existir, a missão constitui um potencial ponto de 

unificação e motivação de todos os membros da organização. A missão é definida pelos 

fundadores, podendo sê-lo também pelos gestores de topo.  Neste momento cabe-nos 

questionar: ―Quem define os rumos da SUA vida? Quem é o CEO da sua existência?‖ 

 

Se seguirmos aprofundando nos conceitos de gestão iremos esbarrar em Peter Drucker15 

teremos que "uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz; 

ela se define pela sua missão. Somente uma definição clara da missão é razão de existir 

da organização e torna possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa.". Entretanto 

se VOCÊ não consegue definir como quer que as pessoas te conheçam como irá definir 

qual sua missão?  

 

Percebi na vida organizacional que o processo de definição de uma missão empresarial 

ou de vida é traumático e doloroso, além de incorrer em vários riscos, mas é somente 

após essa etapa que as outras da vida tomam sentido, posto que, como dito 

anteriormente, para quem não sabe para onde vai todo vento é contra. Assim 

desenvolvemos filosofias, políticas, estratégias, táticas, organizamos recursos e 

trabalhamos estruturadamente em prol de nossos objetivos.  

 

Sendo a missão a expressão da razão de existir de uma empresa e vivemos em um 

ambiente de crescente mudança, engessá-la seria um erro perigoso, portanto flexibilizar 

sua missão de vida é necessário para acompanhar o caos das incertezas, mas cuidado 

para não perder o foco.    

                                                 
15

 Peter Ferdinand Drucker, (nasceu em 19 de novembro de 1909, em Viena, Áustria - faleceu em 11 de 

novembro de 2005, em Claremont, Califórnia, EUA) foi um filósofo e economista de origem austríaca, 

considerado como o pai da administração moderna. 
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Ao percebemos que a missão de uma empresa ou pessoa é sua identificação devemos ter 

em mente que devemos revisá-la sempre que possível para mantê-la sempre de acordo 

com nossos preceitos. De uma forma mais prática podemos criar nossa missão de vida 

respondendo a perguntas do cotidiano:  

 O que devemos fazer para que nossa vida seja completa? 

 O que queremos fazer por toda a vida? 

 Para quem deve fazer? (Para quem se destinam nossos esforços?) 

 Para que deve fazer? (Qual é nosso intuito com esses esforços?) 

 Como deve fazer? (Quais parâmetros devemos utilizar para alcançar os 

objetivos) 

 Onde deve fazer? (Onde pensamos em executar isso?) 

 

Respondendo essas perguntas conseguimos desenvolver nossa missão, seja ela 

empresarial ou de vida. Vejamos alguns exemplos: 

FORD 

"Nossa missão é atender às necessidades de transporte de nossos clientes, aprimorando 

nossos produtos e serviços, prosperando com a empresa e proporcionando retomo aos 

acionistas." 

GM 

"Fornecer produtos e serviços de tal qualidade que nossos clientes sintam que 

receberam mais pelo que pagaram, nossos empregados e parceiros de negócios se 

beneficiem de nosso êxito e os nossos acionistas tenham maior retorno do seu 

investimento." 

BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL  

"Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país." 

CITIBANK  

" Oferecer qualquer serviço financeiro em qualquer país, onde for possível fazê-lo de 

forma legal e rentável." 
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MERRIL LYNCH  

" Nossa missão é ser uma organização de serviços financeiros com atuação mundial, 

orientada para o cliente, buscando a excelência no atendimento das necessidades de 

indivíduos, corporações e governos." 

A dificuldade de escolher os caminhos do futuro não é exclusividade dos dias atuais. 

Aquiles provou da agonia de decidir entre a curta vida heróica que leva à fama eterna, 

morrendo na guerra de Tróia, ou a longa via de uma existência anônima e feliz que 

conduz ao esquecimento.  

Esse processo decisório nos impacta todos os dias quando decidimos abdicar de 

prazeres pessoais, confortos e afetos em prol de uma pseudo recompensa no futuro. 

Acreditamos nos juros, poupamos hoje para receber no futuro. 

 

Assim, vivemos uma eterna troca do atual pelo bônus futuro, em uma corrida suicida 

atrás do próprio rabo. Vivemos planejando e dividindo-nos entre o remorso do ontem e 

a esperança do amanhã e esquecemos a dádiva do hoje. A história é feita dos grandes 

homens e dos grandes feitos, sendo injusta em não reservar espaço para as batalhas 

cotidianas, pois para mim uma mãe solteira de dois filhos, que trabalha doze horas por 

dia para ganhar dois salários mínimos e ainda consegue criar com carinho e estrutura 

essas crianças é tão heroína quando Joana D‘arc, pois a fogueira dela é diária.  

 

Os heróis modernos são chamados de irresponsáveis ou de estrelas, questionados sobre 

suas reais intenções e julgados por sua coragem sendo condenados por sua infantilidade. 

A sociedade tende a rotular e criticar as atitudes que fogem da média dos normais, seja 

para o mal ou para o bem, criando uma necessidade de mediocridade.  

 

O normal até busca força interior para momentos de heroísmo, mas assim como o 

personagem Neo no filme ‗The Matrix‘, no meio do salto ele lembra que é uma pessoa 

comum e que não pode fazer aquilo, caindo na vala comum.  

 

Escolhemos entre o a simplicidade da vida rumo ao esquecimento e o modelo ‗Get Rich 

or Die Triyng‘. A vida questiona isso todos os dias, mas devemos saber que alguns 

nasceram com um desapego maior que os permite viver e morrer intensamente e outros 
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vieram para criar netos e bisnetos. E para ambos sempre existirá espaço, posto que uns 

estarão sendo retratados na história e outros as contando. Escolha seu papel nessa peça.  

 

Qual caminho você tomaria hoje? Por quê? Se somente o hoje é importante por que se 

matar de trabalhar? Se só o futuro é importante por que se frustrar com a demora nos 

resultados?  

 

A missão universal 

A missão de todas as pessoas é ser feliz. É sua função na vida e o que deve ser feito sem 

poupar recursos para tanto. Trata-se de algo pessoal e intransferível que pode ou não ser 

tangível, podendo ir de tomar uma água de coco na praia, até conseguir uma promoção 

no trabalho passando pela compra de uma BMW. Este conceito é tão individual que 

criamos um ‗pacote‘ de condições para sermos felizes... Mas o que significa ser feliz?  

 

Eu discordo do conceito de felicidade que nos acostumamos primeiramente no que se 

refere ao verbo, não é ser feliz, mas sim estar feliz. Posto que o ‗ser feliz‘ consiste em 

se encontrar 100% do tempo feliz com a realidade que lhe é apresentada, algo 

definitivamente impossível. Assim acredito que o termo estar feliz abrange melhor a 

situação passageira que incluem os momentos bons.  

 

Entretanto, acredito na felicidade como uma balança onde os momentos bons pesam 

mais que os momentos ruins, e o contrário também existem. Assim nos cabe cultivar 

momentos positivos, sem eliminar os negativos, posto que aprendemos muito com eles, 

todavia devemos desequilibrar essa balança. 

 

 

Definição de Visão (O que queremos ser) 

Aos mais antenados proponho um desafio: Lembram-se de um desenho chamado 

ThunderCats que foi veiculado nos anos 80-90, onde um dos personagens para ver o 

futuro solicita a sua espada mágica: ―Espada justiceira, me dê a visão além do alcance‖? 

Esse desenho define bem o que é a visão de uma empresa, trata-se de um cenário futuro 

que pode ocorrer, e que caso consolide-se seja ideal para a empresa. Neste momento 

você deve estar se perguntando se isso é uma postura condizente com uma ciência, 

futurologia, ou com o achismo. Infelizmente não existem ‗receitas de bolo‘ para a vida e 

por isso um pouco de imaginação e criatividade ajuda a construir cenários futuros.  
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Assim pergunto: ―o que você vê no seu futuro?‖, mas entenda essa pergunta como: ―o 

que você gostaria que ocorresse com o seu futuro?‖. Assim descobrindo quais 

realizações você almeja ter, podemos direcionar nossos esforços para isso. Então pegue 

seu bom-senso e sua ‗Espada justiceira‘ e desenhe o futuro que você planeja para você.  

 

 

Se mesmo apresentando os conceitos empresariais acima ainda pairou uma dificuldade 

isso pode ser resolvido aplicando uma dinâmica utilizada em meus treinamentos. A 

dinâmica do obituário onde solicito que cada participante imagine que aos 120 anos ele 

morreu e que deve escrever seu obituário. Um obituário é um pequeno relato da morte 

de uma pessoa e nele descrevemos de maneira sutil suas realizações em vida. Ex.: 

 

 

 

 

 

 

E a sua missão de vida qual é? (escreva abaixo) 

 

 

 

Podemos perceber que ao realizar tal atividade a pessoa descreve várias de suas 

ambições de vida. Ao citar: “Morreu hoje em Brasília, aos 120 anos o famoso cientista 

e escritor, Fulano de Tal.” O autor define que pretende envelhecer em Brasília, busca 

uma longevidade e a notoriedade nos campos da ciência de da literatura.  

 

Ainda analisando temos: ―Pai de 3 filhos e esposo devoto,” mostra a inclinação para a 

vida pessoal equilibrada e a formação de uma família. Quando surge: ―defendeu durante 

toda a vida a inclusão da filosofia na educação infantil.” podemos perceber a missão 

ideológica do autor, bem como suas soluções para fazer um mundo diferente.  

Seguindo:”Tendo publicado inúmeros livros e teses foi um revolucionário na educação 

brasileira tendo recebido vários prêmios por tais iniciativas, incluindo uma indicação 

Morreu hoje em Brasília, aos 120 anos o famoso cientista e escritor, 

 Fulano de Tal. 

 

Pai de 3 filhos e esposo devoto defendeu durante toda a vida a inclusão da 

filosofia na educação infantil. Tendo publicado inúmeros livros e teses foi um 

revolucionário na educação brasileira tendo recebido vários prêmios por tais 

iniciativas, incluindo uma indicação para o Nobel de literatura. 

 

Fulano de tal deixa uma pequena fortuna além de 4 empresas para seus 

herdeiros. 
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para o Nobel de literatura” temos suas realizações pessoais e profissionais, ou seja seus 

objetivos.  

 

Porém, o mais emblemático dos termos utilizados pelo autor é: ―Fulano de tal deixa 

uma pequena fortuna além de 4 empresas para seus herdeiros.” Neste comentário 

podemos perceber que o autor tem uma preocupação financeira e um espírito 

empreendedor.  

 

Desta forma sugiro: faça seu obituário, antes que alguém o faça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A futurologia não é ciência 

Alguns dos leitores devem estar se indagando se esse processo de futurologia tem 

fundamento científica. A resposta é sim, não em uma ciência fenomenologista de 

padrões cartesianos os causa e consequência tem relação direta, mas sim em uma visão 

científica de aproximação de resultados. Desta forma nos cabe pensar que quem não 

sabe para onde vai todo vento é contra e me parece melhor ter alcançado 80% de um 

objetivo predefinido do que 100% de uma grande surpresa (quem tem 50% de chances 

de ser positiva e 50% de ser negativa).  

 

 Mas tenho consciência que esse trabalho é complexo para as mentes mais metódicas,  o 

processo de previsão (mesmo sendo um fenômeno estatístico) ainda é visto como 

achismo. Então proponho uma dinâmica: A Bola de Cristal.  
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Sente-se sozinho e utilizando o Cardápio de Qualidades (Capítulo 2) crie uma 

personagem para que você seja em 5 anos. Entendendo que ninguém muda 100% da 

noite para o dia crie um cronograma de desenvolvimento desse novo personagem, para 

10 anos e continue o processo até atingir o objetivo final do Cardápio de Qualidades. 

Agora você tem um Plano de Desenvolvimento Pessoal e podemos começar a criar sua 

visão. Descobertas quais características você pretende desenvolver e quando, devemos 

procurar recursos para que isso ocorra.   

 

Outra dinâmica que utilizo muito é a ―Pelos olhos de quem eu amo‖. Certa vez quando 

eu ainda era muito criança, morando ainda em Recife- PE, eu briguei com um 

coleguinha no parquinho de areia no condomínio que morávamos, um daqueles 

impasses gigantescos de quando se é criança (não emprestou a pazinha, o carrinho ou 

não quis mais brincar) e o coleguinha falou que o pai dele iria me bater, por que ele era 

forte e comia espinafre e eu respondi: ―Meu pai vai bater no seu, pois ele come ouro em 

Serra Pelada‖, pois ele era empresário na área de metais preciosos. Naquele momento 

meu pai era o máximo para mim, e eu não via suas fraquezas e deficiências. E não é 

exatamente assim que quero ser visto por todos?  

 

Proponho aos partícipes que imaginem o que seus filhos falariam de vocês para os 

coleguinhas quando quisessem exaltar você em um daqueles impasses concorrenciais? 

Então se torne isso, pois se pode ser sonhado pode ser conseguido. Lembro-me de um 

conselho que um professor me deu: ―Só se sinta 100% realizado quando o que você 

tiver for maior do que você mentiu ter‖. Posto isso, mãos a obra, afinal vamos facilitar o 

‗trabalho‘ de quem sonha, ou sonhará, com você todos os dias de sua vida. 

 

 

Análise Ambiental (Onde estamos) 

 

Iniciaremos esse tópico com uma dinâmica que utilizo muito em treinamentos e se 

chama IMAGINE! 

 

Busque em revistas, ou na internet, uma casa que lhe parece ideal para suas 

necessidades, um carro, uma roupa, um cabelo, um corpo, uma imagem que traduza um 

sentimento. Recorte tudo e monte um pequeno mural (Visual board) para você. Após 
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observar esse visual board por uns 5 minutos e questione-se: ―A minha vida é assim?‖ 

A resposta será um não, afinal trata-se do ‗ideal‘ versus o ‗real‘.  

 

A pergunta seguinte é importante: ―Eu mereço essa vida do mural?‖ Se a resposta for 

positiva vamos para a terceira pergunta: ―O ambiente no qual estou inserido me permite 

essa vida do Mural? Ou Alguém do meu ciclo de amizades tem uma vida semelhante a 

essa?‖ Se a resposta for não é necessária uma Análise Ambiental.  

 

 

 

Em uma definição técnica de Análise Ambiental temos:  

 

Corresponde ao estudo dos diversos fatores e forças do ambiente, às 

relações entre eles ao longo do tempo e seus efeitos ou potenciais efeitos 

sobre a empresa, sendo baseada nas percepções das áreas em que as 

decisões estratégicas da empresa deverão ser tomadas (OLIVEIRA, 

2006, p. 93). 

 

Ou 

 

Ambiente de uma organização é tudo aquilo que a influencia nos seus 

negócios e que esta não tem condições para alterá-lo. (Fischmann e 

Almeida, 1993, p. 25)  

 

 

Trazendo para um processo mais prático percebemos que muitas vezes o que falta para 

as pessoas é um choque de realidade, ou seja, entender em que ambientes nos 

encontramos e como podemos tirar proveito desse local. Entretanto, muitos se 

encontram adormecidos por tantos anos que já acreditam que aquela situação incomoda 

é a realidade da vida delas e rejeitam as mudanças. Por exemplo: Se você não está 

satisfeito com seu trabalho, a tendência natural seria procurar outro, mas se você 

acreditar que aquela é sua realidade, e imutável, automaticamente irá se acomodar e 

entender aquele cenário como único existente. Podemos perceber isso no filme: Contos 

de Narnia, quando a personagem, depois de 300 anos distante, vai toda carinhosa 
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conversar com o urso, até então seu amigo mais dócil e ele a ataca. Ela perplexa 

pergunta: ―Mas ele era tão humano e gentil, o que houve?‖ e o guia explica: ―Trezentos 

anos sendo chamado de urso, você acaba acreditando‖
16

 

 

Tal análise me faz fomentar dentre meus colegas alunos a importância de uma 

experiência internacional, não pelo currículo, mas pela ampliação de horizontes. 

Conhecendo novas realidades podemos desenvolver novas habilidades e nosso espectro 

de possibilidades se amplia. Então aprenda a mudar, antes de mudem com você. 

 

Algo interessante sobre o processo de análise de ambiente é que isso não é um tema 

novo, Sun Tzu já citava isso em seu material: ―Se conhecemos ao inimigo (ambiente 

externo) e a nós mesmos (ambiente interno), não precisamos temer o resultado de uma 

centena de combates. Se nos conhecemos, mas não ao inimigo, para cada vitória 

sofreremos uma derrota. Se não nos conhecemos nem ao inimigo, sucumbiremos em 

todas as batalhas‖. Então fica claro que o processo de Análise de Ambiente é dividido 

em Interno e Externo. Na metodologia do PEP - Planejamento Estratégico Pessoal, 

temos uma área exclusiva para análise interna, portanto iremos focar na análise externa.  

 

Conhecer o ambiente não significa apenas entender o cenário, mas conhecer os atores 

nesse processo sejam eles instituições ou pessoas. Assim podemos nos preparar para os 

acontecimentos vindouros criando variações estratégicas para as contingências do 

mercado. Outra tática interessante é a utilização da análise ambiental de atores do 

processo para criar empatia e simpatia, conhecendo a obra intelectual de um interlocutor 

ou assistencial de uma empresa podemos ‗tocar cirurgicamente‘ tais pontos dissolvendo 

barreiras. Baseado nisso solicito aos meus alunos que criem currículos personalizados 

para cada empresa, e para isso eles devem entrar no site da empresa e identificar qual a 

‗língua a empresa fala‘ (suas filosofias) e adequar seu currículo para isso.  

 

Outro aspecto importante é a necessidade de conhecer os concorrentes. Quem são eles, 

o que fazem principalmente (Core Business)? Quais sãos suas especialidades (Trade-

off)? Quais são suas forças e fraquezas, bem como oportunidades e ameaças (Análise 

Swot). Uma estratégia interessante para aplicação deste item no PEP – Planejamento 

                                                 
16

 Referência a afirmação de Hitler: ―uma mentira dita mil vezes se torna verdade‖. 
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Estratégico Pessoal é abrir oportunidades para conhecer novos profissionais, seja em 

eventos, palestras, cursos, seminário ou congressos. Posto que assim desenvolvemos 

network e ampliamos nossa concorrência. Recomendo uma dinâmica:  

 

1. Escolha 10 pessoas-alvo, profissionais de mercado, artistas, parentes, 

professores, etc. e consiga seus currículos. Uma fonte de currículos é a 

plataforma Lattes do Cnpq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico) no site http://lattes.cnpq.br/ , pesquise por temas e por áreas e 

encontre pessoas nas quais mirar.  

2. Crie um ranking – atribua uma ordem de importância entre os alvos. Exemplo: 

Fulano é o número 1 porque o currículo dele tem mais publicações científicas. 

Beltrano é o número 2 porque conseguiu muito, mas já tem 93 anos. 

3. Imprima os currículos e arquive esse material em uma local acessível. 

4. Elenque quais cursos e atividades que eles fizeram que você acha interessante 

para sua vida e elabore estratégia para realizá-los.  

5. Ao melhorar seu currículo, vá ‗matando‘ esses alvos do número 10 para o 1. Eu 

particularmente quando alcanço tal objetivo, faço uma pequena cerimônia aonde 

vou até a areia da praia e queimo esse currículo e isso me renova para buscar o 

próximo alvo.  

6. Incluo um novo número #1 e altero todo o ranking.    

 

Desenvolvo esse processo continuamente, pois isso me faz evoluir na mesma proporção. 

Algo como uma escada onde cada um desses currículos são degraus.  

 

Uma ferramenta importante, mas muitas vezes negligenciada é conhecer o mercado e os 

clientes. É fato que o cliente muitas vezes também não sabe o que esperar do produto 

quando adquire, vejo isso ao questionar aos meus alunos quantos deles fizeram 

entrevistas com gestores antes de escolher o curso ou que conheciam a estrutura 

curricular antes da matrícula para testar sua expectativa. Tal postura equivocada explica 

a evasão acadêmica, derivada de uma má percepção, nos primeiros períodos nos cursos 

de Administração, bem como o alto índice de insatisfação (que gera desmotivação) 

dentre os alunos concluintes.  

 

 

http://lattes.cnpq.br/
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Binômio percepção/expectativa 

O atual maior problema das empresas atualmente é encontrar pessoas qualificadas para 

as tarefas e as manter motivadas para executar com excelência tais atividades. Arrisco-

me a dizer que o maior problema das empresas brasileiras é a Trilogia do Servir.  

Gestão de A insatisfação é causada menos por um posicionamento equivocado da 

empresa/pessoa do que pelo excesso de expectativa do cliente. Partindo dessa premissa 

lhes apresento um conceito interessante onde: satisfação = percepção/ expectativa. 

Definindo conceitos:  

 Satisfação: na denotação temos como contentamento, prazer que resulta da 

realização do que se espera, do que se deseja. Entretanto esse conceito é muito 

pessoal e por isso, complexo de ser avaliado por meios ‗matemático‘, posto que 

a melhor técnica é a pesquisa de opinião: ―Gostou?‖ 

 

 Percepção: ainda seguindo o dicionário temos que é apreensão da realidade ou 

de uma situação objetiva pelo Homem. Seu resultado. Reação de um sujeito a 

um estímulo exterior, que se manifesta por fenômenos químicos, neurológicos, 

ao nível dos órgãos dos sentidos e do sistema nervoso central, e por diversos 

mecanismos psíquicos tendentes a adaptar esta reação a seu objeto, como a 

identificação do objeto percebido (ou seu reconhecimento), sua diferenciação 

por ligação aos outros objetos etc. 

 

 Expectativa: é a sensação fruto de um pensamento ilusório sobre algo que pode 

acontecer, ou seja, tudo aquilo que as pessoas se dispõem a pensar de algo que 

ainda não aconteceu. Está associado a esperança, sonho, ilusão, cenário ideal, 

dentre outros. Esse sentimento também pode ser desenvolvido através de uma 

experiência anterior. Mas é fato importante que está apenas na mente do cliente.  

  

É fato que percepções são reações a estímulos, portanto extremamente pessoais e 

incontroláveis. Todavia, podemos influenciá-las com bons trabalhos de mídia e técnica 

de desenvolvimento do produto. Podemos evidenciar as percepções positivas em 

detrimento das negativas, mas nunca teremos segurança absoluta dos resultados. 

Façamos um teste, defina o que está no quadro abaixo:  
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TRILOGIA DO SERVIR – ―Não existem homens assim‖  

 

 

Alguns argumentarão que é uma cruz, outros que é uma flor, alguns dirão um sinal de 

mais, outros perceberão como uma rosa dos ventos e alguns pensarão que é ―X‖ em uma 

posição diferente. Isso é percepção, a capacidade incrível do Homem de ‗ver‘ o que não 

está ‗lá‘.  

 

Portanto controlar a percepção se torna complexo, entretanto a outra variável também 

nos é interessante a Expectativa. Vejamos o caso: A Fulana resolve ter uma noite 

romântica como o namorado, procura uma loja de lingerie e compra uma especial, vai 

para o SPA para perder aqueles 300g na barriga que ela (só ela) acha que o Beltrano vai 

reparar. Após isso prepara aquele jantar romântico, a luz de vela, regado a um bom 

vinho chileno. Após isso corre para um salão para se preparar. Tudo pronto e a noite 

promete.  

 

Cenário 1 – O Beltrano chega no horário normal, um pouco sem graça, mas jantam e 

trocam meia dúzia de palavras, vão para o quarto e ele realiza a ‗função‘ de forma 

burocrática, mas atende as necessidades daquela noite. Nada de mais, nada de menos.  

 

Analisando o sentimento de Fulana podemos dizer que ela está satisfeita? Insatisfeita? 

Não! Ela simplesmente foi atendida em suas necessidades, a percepção foi igual a 

expectativa. Entretanto, tal postura não gera fidelização dessa cliente (Fulana) abrindo 
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possibilidade para um concorrente que tenha qualquer vantagem competitiva 

interessante aos olhos dela ocupe o espaço.  

 

Cenário 2 – Beltrano está 10 minutos atrasado, ao tocar a campainha a Fulana abre a 

porta e se depara com um lindo bouquet de Rosas, encantada ela corre para o cartão que 

diz: ―Abra a porta‖. Ela imediatamente volta à porta e tem outro bouquet de Rosas, com 

o sorriso no rosto ela se direciona para o quarto quando ouve a chave girar a tranca. Ela 

fica estática, quer correr, mas não consegue, pois as pernas não deixam... É ele, ela tem 

certeza.  

 

Dispara do quarto para a sala e encontra-o entrando... Aquele beijo recíproco! Ela tenta 

perguntar como foi seu dia, mas entre uma língua e outra os sons se perdem. Mas 

Beltrano fala: ―Vamos pular o jantar e vamos direto para a sobremesa, mas não sem 

uma surpresa antes‖. Ele se ajoelha e tira de dentro de uma caixa tão bela quanto o 

presente, uma anel de diamantes (afinal os amantes são passageiros, mas os diamantes 

são eternos). A noite se desenvolve de uma forma incrível.  

 

Fulana mal percebe que o dia nasce até que acorda sozinha na cama, vai até a sala e 

encontra o café da manhã pronto. Junto ao café um bilhete: ―Bom trabalho‖. Ao chegar 

no escritório onde trabalha Fulana se depara com um lindo arranjo de lírios com um 

bilhete: ―Hoje você trabalha só até o meio dia... a tarde você é minha‖.  

 

Neste cenário Beltrano atendeu as expectativas de Fulana? Até as superou? Ela está 

feliz? Fulana é uma cliente fidelizada? Assim quando temos uma percepção maior que a 

expectativa temos um cliente satisfeito e fidelizado, diminuindo a chance para a 

concorrência.   

 

Cenário 3 - O Beltrano chega 40 minutos atrasado e se arrastando, entra em casa, se 

esquivando do beijo e fala: ―Ué, o que houve? Cortaram a luz?‖, vai direto para o 

banheiro e toma um banho de 40 minutos. Ao terminar vai em direção a cozinha abre a 

geladeira e pega uma cerveja. Senta no sofá e liga a televisão para ver o jogo do 

―framengo‖.  
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Como a Fulana iria se sentir? Feliz? Motivada? Realizada? Satisfeita? Nesse momento 

sua Percepção foi menor que sua Expectativa, logo, temos uma cliente insatisfeita e uma 

boa oportunidade de DR (discussão de relacionamento), possivelmente o Beltrano será 

punido. Entretanto nos cabe questionar o Beltrano tem culpa? Ele sabia das expectativas 

da Fulana? Ele prometeu algo para ela? Será que esse dia foi o mais apropriado para 

essa surpresa? Se a resposta for não, ele será punido desnecessariamente, baseado em 

um pressuposto equivocado e sem nem saber o que está acontecendo.  

 

Da mesma forma ocorre no mercado de trabalho: o funcionário vislumbra uma 

possibilidade (ser promovido) e se dedica a ela, cria uma expectativa (―quando eu for 

promovido eu farei isso‖), trabalha baseado nessa expectativa (acredita na própria 

ilusão) e o empregador decide por critérios pessoais promover outro funcionário. O 

filho-da-ilusão se desmotiva por não se perceber reconhecido pela empresa e o resto nós 

já conhecemos. 

 

Assim recomendo: cuidado com as expectativas, elas servem para serem quebradas para 

mais ou para menos. Portanto, lembre-se: ter expectativas é morrer duas vezes, uma 

pensando no que poderia acontecer e a outra lamentando por não ter acontecido. Sendo 

assim, tenha planos e não expectativas. Portanto, usar as expectativas das pessoas pode 

ser uma estratégia interessante.  

 

Estratégia de extrapolação de expectativa 

Anos após iniciar os estudos sobre o Marketing e sempre me questionar qual dos P's 

(Preço, Praça, Produto e Promoção) era mais importante, esbocei esta teoria que optei 

por chamar de (E³ - Estratégias de Extrapolação das Expectativas). Neste conceito, a 

Praça, uma tradução infeliz do estudo de Kotler, porque era necessária uma palavra 

iniciada com a letra P para representar place (lugar em inglês), ganha importância já que 

no place reside o composto humano que movimenta o mercado  das necessidades.  

 

No empowerment que o consumidor adquiriu com o aumento da concorrência, as 

necessidades ganharam local de destaque como metas organizacionais e, por 

conseguinte, a extrapolação de expectativas tornou-se objetivo intermediário em busca 

do grand finalle, a fidelização.  
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Ao pesquisar o composto mercadológico percebemos que após uma análise das 

necessidades apresentadas pelo cliente no place (o que não se faz possível quando 

encaramos o termo como praça), definimos que o produto galga status de fator 

diferencial qualitativo, bem como o preço adquire características de diferencial 

estratégico quantitativo.  

 

Ao criar o E³, proponho uma estratégia de extrapolação dos anseios do cliente, algo que 

defini como riscar grosso para cortar fino, ainda que suprimos as demandas do público 

alvo, adicionamos o diferencial responsável pelo processo de encantamento e, por fim, 

fidelizamos clientes. No polinômio criado por Kotler
17

 existem duas variáveis que 

podem ser trabalhadas visando à implantação do E³, caracterizando vertentes 

diferenciadas que denominei de Vertente Estrutural e Vertente Conjuntural.  

 

Faz-se importante salientar que ambas devem ser utilizadas em conjunto, entretanto 

podem ser adotadas de formas isoladas, dada a variável temporal que envolve o 

empreendimento. A vertente estrutural foca-se na aquisição de capital intelectual e o 

desenvolvimento da criatividade para a concepção de vantagens competitivas relativas 

ao produto e sua qualidade. Já a vertente conjuntural, trata-se de uma estratégia pontual 

que permita a tranquilidade financeira necessária à implantação da vertente estrutural.  

 

A vertente conjuntural trata-se de uma supressão do composto Promoção demonstrando 

apenas 80% da potencialidade do produto, que por sua vez já deve ser portador de 

vantagens competitivas possibilitando concorrer em igualdade com seus pares. Ao 

chegar ao consumidor final os 20% omitidos na etapa promocional serão recebidos pelo 

cliente como plus e, por conseguinte, gerarão um processo de fidelização, já que 

extrapolam as expectativas do consumidor. 

 

Então pensemos: você poderia doar-se um pouquinho para realizar as tarefas diárias se 

recebesse melhor para isso? E se eu dissesse para você que seu patrão é você mesmo? 

Afinal é sua marca pessoal que está em jogo, toda vez que você ultrapassa seus limites 

você evolui, assim trabalhar com As Estratégias de Extrapolação de Expectativas dá 

                                                 
17

 Philip Kotler (Chicago, 27 de maio de 1931) é um professor universitário estadunidense, "distinto 

professor S.C. Johnson & Son de Marketing Internacional na Kellogg School of Management na 

Universidade Northwestern. 
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muito certo na vida pessoal, profissional e acadêmica. Tente! Você vai gostar dos 

resultados! 

 

 

 

 

 

 

As mudanças de ambiente 
As análise de ambiente para o planejamento muitas vezes nos colocam diante de 

impasses, nossos objetivos jamais serão alcançados no mercado no qual estamos 

inseridos. E quando isso acontece surge uma dúvida: Mudar o plano ou o cenário?  

 

Essa é uma resposta pessoal, mas afirmo com convicção todos os locais onde morei 

foram da mesma forma: uma adaptação difícil e uma paixão duradoura. Então  lembre: a 

sua casa é sua mala. Entretanto sabemos que família e filhos são mais suscetíveis a 

sofrer com essas mudanças então pense bem.  

 

Digo sempre para os meus alunos: Fugere Urbem
18

 afinal concorra sempre onde você 

tem maiores vantagens. Se prepare, aumente suas chances, invista em você e volte para 

retomar o que é seu. Assim ensino o jogo War da Grow: ‗remanejar para conquistar‘. 

 

Ataque pontos onde suas qualidades são mais valorizadas, mas lembre-se de que toda 

mudança tem um período de incubação, onde desenvolvemos novos contatos do zero e 

reconstruímos nossas identidades. Entretanto a única ferramenta que reduz esse período 

de plantação e aperfeiçoa resultados é a preocupação com a marca pessoal, posto que 

esse lhe preceda.   

 

Na maioria dos casos as realidades não são congruentes com as situações ideais, mas 

também não é sábio esperar o ―ótimo‖, pois ele é inimigo do ―bom‖. Entretanto muitas 

vezes é necessário tomar uma decisão: adequar o planejamento a sua realidade ou sua 

                                                 
18

 arcadismo é uma escola literária surgida na Europa no século XVIII. O nome dessa escola é uma 

referência à Arcádia, região bucólica do Peloponeso, na Grécia, tida como ideal de inspiração poética. No 

Brasil, o movimento árcade toma forma a partir da segunda metade do século XVIII. 
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realidade ao seu planejamento. O primeiro é mais fácil e feito quase que 

instintivamente, todavia te ‗puxa para baixo‘, já a segunda hipótese é dolorosa e penosa, 

mas traz consigo uma melhoria no longo prazo. No entanto, como esse livro não tem o 

objetivo de excluir ninguém, incluímos a tarefa de reavaliar nossas prioridades. 
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Revisão da Missão e Visão 

(Será que realmente queremos isso) 
É fato que tudo na vida tem seus pontos positivos, portanto uma ferramenta de tomada 

de decisão é a análise de prós e contras. Uma ferramenta simples onde colocamos na 

esquerda os pontos positivos e na direita os pontos negativos. Veja abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, acho importante que tenhamos em mente que a Missão e a Visão não são 

elementos imutáveis, mas que a cada mudança atrasamos nosso desenvolvimento, pois 

temos que refazer nosso planejamento. Então fazer bem feito para mudar o mínimo 

possível. Mas sempre que for necessário devemos adequar às novas realidades, todavia 

não podemos nos tornar escravos da realidade, afinal se muitos já a mudaram... e por 

que você não pode? 

 

 

 

Revisão da Missão - Será que você está preparado para fazer isso. 
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Em muitos dos treinamentos que ministro, pergunto para as pessoas quem está 

preparado para dificuldades de uma vida dedicada a um objetivo. A revisão da missão 

serve para adequar, caso necessário e se for interesse seu, o planejamento. Caso 

contrário serve para reafirmar qual é seu comprometimento com a missão a ser 

cumprida.  

 

O quão determinado você vai rumo a suas metas diz muito sobre quem você é, quais 

resultados você irá conseguir. Não conheço ninguém que jamais ‗chegou lá‘ sem 

esforço, dedicação, coragem e uma dose de loucura. Imagine que será uma guerra 

travada dia após dia e se pergunte: ―o prêmio vale a pena?‖ Se a resposta demorar para 

sair, reveja sua missão. Tem que ser automático e com um sorriso na cara que a resposta 

deve brotar, pois nada pior do que se matar por algo e quando conseguir não ter valido o 

esforço.  

  

Revisão da Visão - Será que essa imagem é possível. 

Ao revisarmos nossa visão buscamos corrigir o planejamento em prol de torná-lo 

possível. Muitos de nós idealizamos heróis sem pensar que eles tem suas fraquezas. 

Dentre os heróis mais citados em meus treinamentos temos: Super-homem, Batman, 

Mulher maravilha, Tiradentes, Jesus... Todos tiveram seus defeitos e erros, e isso não os 

tornou menos heróis, somente humanos, demasiadamente humanos19, e isso os torna 

lindos exemplos que aprenderam e se reinventaram para adequar-se a suas missões e 

visões. Vejamos duas análises destas: 

 O Super-homem: além da famosa fraqueza por criptonita, temos um perfil 

solitário, carente e artificial.  Ele finge comer, beber e ser normal para ser aceito, 

dada sua condição de único filho de um planeta destruído. Então quando ele 

resolve salvar a Terra ele não o faz exclusivamente pelo bem geral, mas também 

pela necessidade de ser inserido e bem visto, para que ninguém lembre que ele é 

um alienígena.  

 O Batmam: Solitário, desconfiado, centralizador e neurótico. Um psicopata que 

por uma das mazelas da vida (morte de seus pais) resolve fazer justiça com as 

próprias mãos, mesmo que isso muitas vezes signifique ser mais perigoso que o 

bandido.     

                                                 
19

 Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, 15 de Outubro de 1844 — Weimar, 25 de Agosto de 1900) foi 

um influente filósofo alemão do século XIX 
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Perceba que Você deve entender suas possibilidades e questioná-las, mas nunca se 

frustrar pela imperfeição, pois esta torna-nos diferentes e únicos. Então adequar nossa 

visão de futuro a realidade em que vivemos torna mais plausível para o cérebro humano 

o processo de construção deste novo Ser visando facilidade para estabelecer objetivos.  

 

Definição de Objetivos (Aonde Vamos) 
Muito se tem falado sobre a importância de ter objetivos a serem conquistados, 

entretanto mais importante do que ter objetivos é saber quais são esses. Assim defini-los 

além de tornar visível nosso alvo, transforma situações indesejadas e complicadas em 

meros percalços aceitáveis em nome de algo maior.  

 

O termo "objetivo" diz respeito a um fim que se quer atingir. É o cume de uma busca, é 

quando você tem em mente onde e quando quer chegar. Objetivo nada mais é do que o 

lugar ou objeto que você tanto deseja. Podemos apresentar como exemplo aquela 

mulher que tanto cobiça, um emprego que você batalha para alcançar, um futuro que 

você planeja. 

 

Trazendo para o jargão organizacional objetivo e o resultado pretendido pelo negócio. 

Nesta etapa, deve-se identificar o que cada atividade deve contribuir para a missão da 

Empresa/Pessoa. A definição dos objetivos é conseqüência da etapa anterior, já que, de 

acordo com as condições do ambiente podemos definir o caminho a ser trilhado.  

 

Em uma análise profunda podemos perceber que grande parte da insatisfação humana 

consiste de uma má visualização, ou inexistência, de objetivos de vida. Desta feita uma 

demissão pode ser super valorizada em detrimento de uma mudança menos traumática, 

posto que aquele ‗ex-emprego‘ lhe atrapalhava o objetivo principal que é ter seu próprio 

negócio ou quem sabe se tornar um funcionário público. Essa demissão pode ter se 

tornado uma bênção disfarçada dado que mudou seu panorama fazendo-o desenvolver 

novas habilidades e quebrando a estagnação.  

 

Para a pessoa que tem um propósito maior (um objetivo de vida) alguns ‗sapos‘ 

indigestos podem se tornar ‗novas fontes de proteína‘ para continuar buscando seu 
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objetivo de vida. Então perceba que só quem acredita em algo maior consegue não 

transformar o trivial em pecado capital.  

 

A outra vertente apresentada é o fato de tornar nosso alvo visível, criando pontos de 

referência para nossa conduta. Lembro-me de uma metáfora que ilustra bem isso: 

 

Era uma vez um arqueiro jovem e talentoso, sua habilidade era treinada a exaustão, de 

tal forma que não conseguia fazer outra coisa a não ser treinar. Tal união entre esforço 

e talento trouxe resultado. 7 tiros no alvo em 10. Uma média que chamou a atenção do 

Rei que o contratou para segurança e para fazer exibições, pagando isso a preço de 

ouro.  

 

O agora rico jovem, em seus raros momentos de folga viajava as terras do seu suserano 

procurando possíveis adversários. Chegando a uma terra distante percebeu que em 

cada árvore tínhamos um algo com uma flecha perfeitamente presa em seu meio. E 

jovem arqueiro pensou: “Eu sou o arqueiro oficial do Rei e não acerto 10 em 10 quem 

será esse novo concorrente? Preciso vencê-lo antes que o Rei descubra e eu perca meu 

emprego. Naquele momento a insegurança nascida da inexperiência aflorou.  

 

Buscando por respostas, o arqueiro novo procurou a taverna, um ambiente hostil e 

virando-se para o taverneiro ordenou: ”Eu sou o arqueiro oficial do Reino e quero 

saber quem é o arqueiro dessa cidade”... Após alguns segundos de silêncio explode no 

ar uma gargalhada geral. Todos riam da frase. O arqueiro jovem tomado pela 

insegurança apela para violência e agride o taverneiro que o responde: ”Senhor, o 

arqueiro daqui é o velho cego e manco”. Neste momento a insegurança que havia se 

tornado violência vira curiosidade.  

 

O arqueiro jovem responde: “então mande-o chamar”. Após alguns minutos passa pela 

porta do estabelecimento um senhor fraco e franzino, com seus 80 anos, um tapa-olho 

improvisado das maltrapilhas roupas, a cabeça completamente careca e se arrastando 

dado seu defeito na perna. Não pesava mais de 60kg e não valia mais que alguns 

tostões. Ele se apresenta: “O senhor mandou me chamar?”. “Mandei sim” respondeu 

o jovem em tom de soberba. E continuou: ”Eu te desafio em um concurso de tiro.”. E o 

pobre diabo perguntou: ”O que eu ganho com isso?”. Resposta curta e grossa do 
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Novato: ”Toda minha fortuna contra toda sua pobreza que acerto mais flechas no alvo 

que você.” O velho perguntou: ”Onde e em quais regras”. Tomado pela segurança dos 

excessivamente autoconfiantes o jovem disse: ―Onde você quiser e na regra que você 

quiser”. Utilizando sua única vantagem competitiva (a sabedoria) o velho cego 

pergunta: “Meu jovem, sua flecha é mais rápida que sua mente e mais certeira que sua 

língua?”, O garoto com um sorriso de escárnio no rosto responde: “muito mais!”. O 

ancião completa: “Então sou um homem rico!”  

 

Na hora marcada a população da cidade quase em um desfile de comemoração 

peregrinou para assistir o massacre de um velho homem. Chegando ao alvo o velho 

cedeu a primeira remessa de flechas para o menino. Que atirou sabendo que 

conseguiria. Zummmmmmmmmmm a primeira flecha foi no alvo. Zaptttttttttttt a 

segunda quebrou a primeira em duas partes. Mas a terceira errou o alvo. Uma 

excelente média 66,6%. Resultado que o jovem tinha certeza ser impossível para o 

Velho.  

 

Na hora do velho atirar ele perguntou novamente: “Onde eu quiser?” e o jovem 

concordou. O velho seguiu juntamente com toda a cidade para a onde a mata ficava 

mais densa. E proferiu a sentença: ”Será aqui que ficarei rico”. O jovem riu. O velho 

repetiu a frase: “Meu jovem, sua flecha é mais rápida que sua mente e mais certeira 

que sua língua?” e a paciência do garoto se esvaiu concordando. O velho começa a 

atirar em todas as direções acertando em 10 árvores diferentes. Com um sorriso no 

rosto o garoto comentou: “O velho enlouqueceu”. E o velho novamente riu 

perguntando: “Na regras que eu quisesse?” e o jovem concordou! O velho bate palma 

e seu pajem aparece munido de tinta vermelha e branca e começa a pintar um alvo ao 

redor de cada uma das flechas. Moral da história: para quem não sabe para onde 

vai, todo vento é contra.       

 

 

 

 

 

 

Catálogo de Sonhos - Dinâmica do eu quero 

A importância de ter objetivos é a de ter alvo para acertar e poder vislumbrar uma 

situação futura onde o melhor irá ocorrer. Mas isso se torna mais fácil quando damos 
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corpo a nossos sonhos. Então aqui segue uma dica: Sonhe mesmo e sonhe sempre, mas 

saiba que enquanto você não consegue mensurar seu sonho eles nunca estarão perto ou 

longe de ocorrer.  

 

Assim uma técnica interessante é a complementação do visual board (p. 92). Entenda o 

mundo como um catálogo de compras onde tudo esta a ‗venda‘. Escolha o que você 

quer, pois se o homem pôde sonhar ele pode conseguir. Esses são seus objetivos, 

estipule sua duração.  

 

 Objetivos de curto prazo – devem ocorrer de forma sistemática. Não devem 

requerer muito preparo, dado o pouco tempo e tem função de abrir caminhos 

para outros objetivos. Também servem para capitalizar, afinal todos os objetivos 

tem um custo. Outra de suas funções é motivar a continuidade do processo, 

porque vendo os resultados a tendência natural é investir mais energias nisso. 

Várias vezes me questionaram de quanto tempo falamos quando nos referimos 

em curto prazo, infelizmente não há como precisar, pois cada pessoa tem seu 

timing. 

 Objetivos de médio prazo – Demoram mais tempo e acontecem 

esporadicamente. Requerem bastante preparação e tem a função de sedimentar 

os objetivos de curto prazo conseguidos, bem como anteceder os de longo prazo 

que iremos conseguir. A sua função primária é servir como Break even point 

aumentando a certeza da conquista do objetivo de longo prazo ou determinando 

a necessidade de revisão do planejamento.   

 Objetivos de longo prazo – São raros e árduos, mas constituem vitórias magnas e 

por isso lucros enormes.  

 

Nesse momento surge a necessidade de diferenciar objetivos de metas. Lembro-me 

que o Técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Carlos Alberto Parreira, certa vez 

disse que gol era apenas um detalhe e por isso foi muito criticado. Mas ele não 

estava de todo equivocado, posto que no formato profissional do Futebol, o objetivo 

é a vitória e a meta é fazer mais gols que tomar, portanto 1 X 0 é goleada. Mas se o 

objetivo fosse dar espetáculo e o técnico, jogadores, dirigentes... não fossem geridos 

por resultado a coisa era diferente, pois o objetivo seria jogar bonito e o gol é a 

grande forma disso acontecer. 
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Em outra definição podemos ter como meta as partes que aglomeradas constituem o 

objetivo. Algo como se quiséssemos fazer uma corda de 20 metros e cada um de nós 

tem 2 metros de corda. Imaginemos que conseguimos juntar as cordas sem perder 

centímetro nenhum, a primeira meta (Fulano1) é 2 metros, a segunda meta é ter com 

Fulano 2 quatro metros... Até o Fulano 9 que bate a meta e alcançamos juntos o 

objetivo.  

 

―Quando‖ descobrimos o ―o que‖ fica mais fácil saber o ―como‖. Definindo quais 

são nossos objetivos devemos traçar os caminhos para chegar onde queremos 

chegar.  
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Formulação de Metas e Estratégias  

(Como fazer, quando e fatores de avaliação do progresso) 
 

Após definirmos onde queremos ir, escolhemos o caminho por onde passar para 

alcançar tal destino, assim formulamos estratégias e metas visando construir um 

roteiro a ser seguido. E como em todos os roteiros as improvisações são possíveis e 

necessárias.  

 

Vejamos um quadro demonstrativo da relação entre Missão – Objetivo Geral –

Objetivos Específicos – Metas – Ações. 
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Legenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao falarmos em estratégias falamos de ‗como‘ fazer algo. Muitas pessoas nos 

treinamentos citam seus objetivos, mas parecem perdidas na falta de meios para como 

realizá-los. Desta forma podemos perceber que idealizar se torna mais simples do que 

realizar. Ao estudarmos a dificuldade de criar estratégias percebemos que a 

imprevisibilidade do futuro conota insegurança. Visando simplificar o processo de 

criação de estratégias proponho um processo mental que transforma elementos 

qualitativos em quantitativos.   

 

Desta forma ao pensarmos que nosso objetivo é: Uma vida tranquila, temos uma 

variável qualitativa e não delimitada, posto que a não especificação criar o ‗viés‘ 

que pode comprometer o projeto. Assim nos questionemos: ―o que nos faria ter a 

uma vida tranquila?‖ E a resposta surgiria: ‖um apartamento próprio, 2 carros, uma 

casa de praia e uma boa poupança‖, mesmo assim a descrição continua vaga. 

Podemos melhorar esse raciocínio pedindo tais elementos sejam precificados.  

 

Item Descrição Preço Estimado 

Apartamento 3 quartos, Dependência Completa de 

Empregada, No Bairro tal, Com vista para o 

Mar, 1 Suíte, Closed... 

R$ 340.000,00 

Carro 1 Carro importado, modelo tal, Zero Km, com 

bancos de couro, sistema de som tal... 

R$ 80.000,00 

MISSÃO 

 

OBJETIVO GERAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

METAS 

 

AÇÕES 
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Carro 2 Carro nacional, modelo tal, ano tal, com 

capacidade para levar a família... 

R$ 40.000,00 

Casa de Praia 4 quartos, Dependência Completa de 

Empregada, piscina, churrasqueira, campo 

de futebol, sauna, na Praia tal  

R$ 240.000,00 

Poupança Investimentos em fundo fixo ($30.000,00), 

Ações ($40.000,00), Poupança ($20.000,00) 

e Fundo de previdência privada 

($100.000,00) 

 

R$ 190.000,00 

Total  R$ 990.000,00 

 

 

Assim transformamos sonhos não mensurados em números de melhor visualização. 

Entretanto nos falta dividir esse objetivo em partes menores, as metas. 

 

Segmentação dos Objetivos em metas 

Ao definirmos metas temos: elementos particionados que juntos compõe o objetivo. 

Assim uma das melhores formas de criar estratégias para alcançar nossos objetivos é 

saber como esses são formados. Quais partes compõem o objetivo e quais as 

dificuldades de cada uma das partes. 

 

Seguindo o exemplo acima temos que o objetivo geral é uma vida tranquila, e temos 

como objetivos específicos a compra do apartamento. Assim criemos um processo de 

operacionalização onde dividimos esse objetivo em etapas.  

1. Escolher apartamento.  

2. Procurar condições de pagamento 

3. Levantar recursos necessários.  

4. Acumulação de reservas financeiras 

5. Aquisição do imóvel 

 

Ao criar esse ‗check list‘ podemos criar metas, posto que se o apartamento custa R$ 

340.000,00 e temos como prazos de compra 120 meses (10 anos), podemos afirmar que 

nossa reserva mensal para o objetivo específico: Apartamento é de R$ 2834,00 (sem a 
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inserção de juros). Fazendo esse mesmo exercício para cada objetivo específico e 

utilizando o prazo que você estipulou temos um quadro geral que fala que para você 

atingir seu objetivo geral em 20 anos, por exemplo, você teria que investir R$ 4.125,00 

por mês.  

  

Muitos devem estar se perguntando: ―qual é a razão desta atividade?‖ Simples, ao 

quantificarmos tornamos possível e facilitamos o esboço da estratégia, pois criamos 

metas, que são os pontos de controle e averiguação do andamento do projeto. Assim 

nossa preocupação passa a ser: ―como guardar R$4.125,00 por mês?‖ ou ―como 

aumentar minha renda para alcançar R$ 4.125,00?‖ 

 

A transformação de elementos qualitativos para quantitativos ajuda a aproximar da 

realidade, e outra técnica que utilizo muito é a conversão em mercadoria utilizada, por 

exemplo, se o Fulano vende relógios de pulso e tira por relógio vendido R$ 1,00 de 

valor passível de investimento, ele necessita vender 4125 relógios por mês, então essa é 

sua meta mensal de venda. Ou seja, ele inicia o mês devendo o custo fixo de suas 

despesas mensais acrescido de 4125 relógios. Caso o valor passível de investimento seja 

R$ 10,00 ele precisa vender 412,5 relógios e assim sucessivamente. Esta técnica 

possibilita com que a estratégia esteja associada ao seu negócio. Assim podemos dividir 

essas metas em ações que possibilitem o Fulano a vender a quantidade de relógios que 

ele precisa por mês. 

 

Segmentação das Metas em Ações 

Visto que temos que arrecadar R$ 4.125,00 por mês e vendemos relógio, ou nosso 

capital intelectual, a pergunta a ser feita nesse momento é:  ―Como atinjo essas metas?‖. 

Existem 3 soluções para esse impasse:  

 Aumentar fluxo de trabalho – algo que nos dias atuais se torna muito difícil, mas 

ainda acontece. Ainda que os dias sejam finitos (24 horas) e as atividades cada 

vez mais tendem ao infinito.  

 Redução de custos – Atualmente as margens salariais e de lucro são pequenas, 

mesmo que a crescente concorrência aumentasse os custos operacionais e 

limitasse os preços. Então, reduzir custos virou uma técnica interessante visando 

o sucesso.    
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 Aumento no valor da hora trabalhada – muitos dos gestores que conheço não 

sabem quanto ganham por hora. Nem ao menos quanto deveriam ganhar. A 

primeira atividade para que esse tipo de solução funcione é quebrar alguns 

paradigmas. 

o Ganhar dinheiro é pecado – esse resquício evolutivo do catolicismo que 

prega ser mais fácil passar um camelo (um tipo de nó enorme) pelo furo 

de uma agulha do que um rico pelos portões do céu. Ganhar dinheiro é 

bom e faz bem! Aprenda a valorizar o seu trabalho, senão ninguém irá 

valorizar.  

o Salário é troca – Muitas vezes o funcionário se sente pressionado pelo 

aumento na concorrência e pela insegurança em sua empregabilidade e 

deixa de acreditar que pode receber mais. Não é favor a empresa te pagar 

o justo. Afinal pense: Sem empresa o funcionário vive? Sim, estão aí os 

empreendedores que não me deixam mentir. E o contrário: existem 

empresas sem empregados? Quem precisa mais de quem? Então entenda 

que a relação profissional é uma relação de troca.   

o Você vale a capacidade que você tem de resolver problemas – Desde o 

início dos tempos que os profissionais valem por sua raridade, afinal essa 

é a lei de oferta e demanda, assim quem resolve mais problemas se torna 

mais valioso para o mercado. Por isso eu pergunto: quais os problemas 

você resolve? E quantos ‗só você‘ resolve? Entenda isso e seu valor de 

hora trabalhada irá aumentar. 

o Não há justiça no mercado de trabalho – o conceito de justiça não se 

aplica ao mercado. Ninguém premia tentativa. Ninguém se interessa pelo 

segundo colocado. Essa história de que o importante é competir não 

serve para o mercado, assim trabalhar mais não é sinal de receber mais. 

Por isso otimize e aperfeiçoe o seu trabalho. Faça o que todos fazem, de 

forma melhor e na metade do tempo. Essa é a receita para melhorar seu 

valor recebido por hora. 

o A empresa não desenvolve carreira de ninguém – não deposite sobre 

outros sua expectativa, você é responsável por isso. Delegar isso é um 

erro e não valoriza seu trabalho. Você é o responsável pelos seus 

fracassos e sucesso. 
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o A empresa é boa ou ruim? – Nem umas nem outras empresas são feitas 

de pessoas e pessoas são boas e ruins ao mesmo tempo, assim a empresa 

analisa o profissional, se ele encaixar com os objetivos da empresa é um 

bom profissional, caso contrário... rua.  

o Cada centavo para eles é menos um centavo para mim – certa vez ouvi 

isso de uma Diretora de multinacional na qual trabalhei e me pareceu 

mesquinho, antiquado e contra as modernas políticas de gestão de 

pessoas. Hoje mais tarimbado percebo que o raciocínio é correto, pois 

investimento em salário e funcionário, bem como outras políticas de 

gestão de pessoas, só são bem vistos pela empresa quando trazem 

resultados. 

o O detalhe é só 100% - Hoje o detalhe demonstra o resultado, porque 

todos trabalham em condições semelhantes.  

Assim transformar metas em ações significa operacionalizar as atividades a serem 

executadas, criando assim uma lista de tarefas e um prazo.   

 

Criando compromissos (cronograma de ações) 

As tarefas listadas devem ter um prazo, sob pena de cair no esquecimento desmotivando 

você. Crie compromisso com seus objetivos, desenvolva prazo para que eles ocorram e 

estipule metas.  

 

Um cronograma de ação deve ser plausível e bem definido, como vejamos abaixo. 

MISSÃO: Tornar-me famoso na Web. 

OBJETIVO GERAL: Utilizar a web e o humor como ferramentas de promoção. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Criar um site muito visitado na internet. 

METAS: 5000 pageviews (visitas ao site) por dia. 

CRONOGRAMA DE AÇÕES: Criar conceito do site (até janeiro de 2010). Criar 

layout do site (fevereiro de 2010), construir o site (março de 2010), lançamento do site 

(abril de 2010), primeira promoção (junho de 2010)... 

 

Assim criamos uma lista de atividades a serem feitas e estipulamos prazos a serem 

cumpridos, norteando a execução das tarefas que implicarão no objetivo geral. Outra 

função importante é avaliar o progresso de nossas investidas rumo a nossos sonhos.  
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Sistema de Avaliação de progresso 

Em um cenário onde já existe a constatação de que as ferramentas de gerenciamento 

empresarial estavam cada vez mais se tornando ineficazes em relação às necessidades 

das grandes empresas – não conseguiam abranger o todo, eram demoradas e não 

forneciam avaliações objetivas. A ferramenta do cronograma de ações se faz 

importante, todavia existe uma necessidade de avaliarmos, em visão geral, como estão 

os andamentos de nossas iniciativas. 

 

Aprofundando tal sistema criei para mim um BSC (Balanced Score Card). Podemos 

definir um BSC como um sistema integrado de gestão e implementação da Estratégia da 

Empresa e seu propósito é "traduzir a missão e a Estratégia das empresas em um 

conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica", como definiu seu criador, Prof. Robert Kaplan da 

Harvard. Este curso objetiva introduzir aos participantes conceitos do Balanced Score 

card, que é uma ferramenta de implantação da estratégia. 

 

O BSC tem como características: ser aplicável não apenas a empresas, mas a qualquer 

tipo de organismo social e utilizar uma forma única de estruturar objetivos e medir 

performances. Assim hoje é ferramenta chave na gestão de empresas, mas também o 

fizeram ser adotado por várias Cidades, Estados e Ministérios em vários países. A 

importância desse sistema está também no fato de que ele é cada vez mais utilizado por 

outras organizações sem fins lucrativos, mas que precisam de uma administração 

eficiente e transparente, como hospitais e ONGs. 

 

A operacionalidade do BSC está em estender a visão básica da Alta Administração 

(visão estratégica da missão e dos objetivos gerais) para toda a estrutura através de 

relações de causa e efeito (se eu fizer A irá ocorrer B, caso eu não faça A, ocorrerá C), e 

medir apenas o que realmente importa através de indicadores quantificáveis, 

possibilitando avaliar sistematicamente o quanto a estrutura e cada uma de suas partes 

está atingindo os objetivos propostos.  
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Proponho criarmos um BSC amador - crie uma pontuação: 5 é ótimo, 4 bom, 3 regular, 

2 ruim, 1 péssimo e 0 inexistente. Atribuo, sempre baseado na porcentagem de 

atividades realizadas no cronograma de ações uma pontuação. Sendo que a média 

aceitável é 4 (bom). Assim quando faço entre mais que 90% das ações tenho um 5 

(ótimo), quando trabalho entre 89% e 80% tenho um 4 (bom), ao cair para o intervalo 

entre 79% e 70% temos um 3 (regular), entre 69% e 20% temos um 2(ruim) e abaixo de 

19% temos um 0 (inexistente).  

 

Percebam que esse é o MEU BSC e que cada um pode atribuir notas que achar 

interessante, busco sempre me esforçar ao máximo, pois meus objetivos são elevados e 

o tempo curto. Assim crio metas complexas e aprendo a trabalhar muito em menos 

tempo. Todavia cada um sabe o ritmo que deseja impor. Sabendo respeitar esse ritmo 

todo o resultado virá. Mas lembre-se de que existe uma relação entre tempo e custo, ou 

seja, quanto mais rápido você fizer, mais caro irá ser e esse é o preço da urgência. 

Afinal você irá dedicar mais tempo para que tal objetivo ocorra, assim irá ter menos 

tempo para dedicar a outras atividades lucrativas.  

 

 

Compatibilidade de Orçamento (Quanto) 
A ―evolução‖ humana criou novos paradigmas e deles derivaram as modernas divisões 

sociais, algo que nos remete a um apartheid mercadológico que define quem é 

financeiramente interessante e, por conseguinte, socializável e quem está excluso. 

Somos medidos, pesados e aceitos, ou descartados, de acordo com nossa capacidade 

monetária de adquirir.   

 

Somos o que compramos e fazemos isso para identificar-nos com a imagem que 

queremos passar para o restante da sociedade. Os grupos criam regras, selecionam 

membros e elegem marcas (produtos), transformando-as em ícones de um segmento. 

Seja o celular da moda, o carro do ano, a etiqueta da roupa nova... O Ser Humano, por 

ser um animal social, busca inserir-se nos grupos para ser acolhido e defendido, afinal 

diria Jon Bon Jovi ―They say that no man is an island‖ (Dizem que nenhum homem é 

uma ilha).  
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Tal processo deve-se muito, no ultra consumismo, ao que possuímos, algo que identifica 

nossa capacidade produtiva.  Muitas vezes, tal seleção é escondida sob o pretexto dos 

modismos e do bom gosto, porém, o que determina o que é de bom tom são os 

multiplicadores de conceitos que com sua penetração social atuam como formadores de 

opinião.  

 

Na antiguidade, a prosperidade financeira, que era vista pelo catolicismo com maus 

olhos por denotar usura, foi brilhantemente distorcida por Calvino e Lutero, adquirindo 

status de graça divina; assim demonstrar riqueza é sinal de iluminação. Afinal, que os 

ricos vivam em terra os preliminares dos portões dos Céus para que depois também lá 

habitem.  

 

A vida moderna criou um fenômeno interessante, visto que somos escravos de um ciclo 

interminável de dívidas geradas pelos benefícios do conforto que tendemos a buscar. 

Escravos de nossos desejos. Novas demandas, novos produtos, inovações tecnológicas e 

o preço de uma etiqueta famosa, todos esses são fatores que nos definem como Neo 

Homo Economicus, já que, diferente da visão de Taylor onde os Homens eram definidos 

por sua capacidade produtiva, hoje se define pelo poder de consumo do indivíduo.  

 

Assim me pergunto, quando ouço críticas ao sistema capitalista, se percebemos que a 

força motriz do capitalismo está nas diferenças sociais que motivam as classes menos 

favorecidas a produzir mais para adquirir mais, alcançando o status do degrau 

diretamente acima?  

 

Entretanto, quem está no próximo degrau não quer estagnar e visa a próxima meta, 

assim o carrossel gira.  A visão limitada criada pela falta de instrução ou pela miopia 

técnica cria uma ilusão enganando com uma falsa sensação de aproximação entre as 

classes sociais mais abastadas. Fenômeno pirotécnico, pois os ricos ganham sobre a 

'evolução' do trabalho assalariado e ganham muito com isso. 

 

Adquirimos para nos tornar parte social relevante e endividamo-nos para nos manter 

produtivos em uma corrida atrás do próprio rabo. Temos pressa para ganhar e mais 

ainda para gastar. Criamos nossas amarras e assim travamos nossa liberdade. Em um 

exemplo típico de como alguém que se move para fugir se torna mais cativo da areia 



126 

 

movediça. A solução: a liberdade de não dever, mesmo que isso signifique a exclusão 

de não ter. 

 

Confesso-me um apaixonado pelos mecanismos do Capitalismo, uma vez que o 

conforto proporcionado pela compra torna-se espora no lombo do trabalhador que mais 

rapidamente conduzirá a carruagem guiada pelo dono da empresa, assim como as 

dívidas adquiridas pelo impulso das belas modelos, dos galãs de cinema, dos atletas de 

alta performance e das novelas da televisão, que tomam forma de rédeas que aprisionam 

quem, por desconhecimento, sofre a influência.  Assim, parafraseando Descartes, 

adquirendi ergo sum. Debito, logo existo. 

 

Desta feita devemos avaliar a possibilidade de nosso planejamento estratégico ocorrer, 

pois é fato que tudo na vida tem seu preço, cabendo-nos pagar ou não esse preço. Assim 

ficam as dicas:  

 Quanto maior for a pressa, mais caro fica o realizar o objetivo. 

 Tudo que tem um preço pode ser conseguido, basta saber quanto custa.  

 

Quanto custa - Dinâmica da mala para a viagem.  

Explicamos o processo de transformação de elemento qualitativo em quantitativo no 

capítulo anterior, mas para saber quanto custa um sonho realizado proponho que o 

coloque no papel e imagine o que você precisará ter para que isso ocorra.  

 

Assim uma dinâmica interessante é a da viagem. Pergunto-lhe: ―quanto em dinheiro 

para você comprar de roupa, eu preciso lhe dar para uma viagem?‖. A primeira pergunta 

que você fará é: ―Para onde eu vou?‖. Exatamente assim funciona a definição de custos 

de um projeto, depende do seu objetivo. De acordo com o seu objetivo adéque seu 

orçamento ou faça o reverso, mas como já foi debatido anteriormente isso torna o 

processo mais lento e nivela suas buscas por baixo. Continuando a dinâmica eu 

respondo: ―Paris!‖ e pergunto: ―quanto dinheiro de roupa você levaria‖. E você tornaria 

a me indagar: ‖em que mês seria a viagem?‖... E as perguntas continuariam até você 

desenvolver um cenário que lhe possibilitasse saber o valor real para o investimento.  

 

Ao avaliarmos nosso custo devemos levar em consideração não só o custo financeiro, 

mas o desgaste da imagem, o cansaço, o custo social, o custo emocional, ou seja, o 

custo de oportunidade.   
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Custo de oportunidade - Custo da hora-extra. 

Muitas vezes em minhas aulas tento provocar o raciocínio em meus alunos, e uma das 

formas mais interessante é perguntar: ―Quanto custa uma hora da sua vida para o seu 

filho (ou marido)?‖ e grande parte dos alunos responde que não tem preço. Uma grande 

hipocrisia porque quase todos fazem horas-extras. Felizmente a mente humana cria 

artifícios para ‗burlar‘ nosso senso de correção, assim não entendemos que quando 

fazemos hora-extra estamos gerando uma coisa chamada custo emocional e que isso irá 

refletir na relação em longo prazo.  

 

Outro conceito que deve ser observado é o de custo de oportunidade, posto que toda 

oportunidade tenha um preço. E essa visão deve ser todos, não é apenas o lado 

financeiro, mas todos os demais. Então muitas vezes o trabalho no final de semana que 

gera uma renda extra gera um desgaste na relação.  

 

Definição de indicadores (Será que vai dar certo?) 
O grande problema encontrado em atividades de longo prazo é o receito do 

investimento de tempo, energia, expectativas e dinheiro em algo que pode não dar certo. 

Entretanto cabe indagar novamente: ―Você está pronto para receber críticas severas, 

injustas ou não, a mudar seu rumo inicial, a trabalhar triplicado sobre uma hipótese 

ainda não confirmada?‖   

  

Arriscar faz parte do processo, pois nada é 100% seguro. Sabe quando nos sentimos no 

controle de uma situação? Somos donos da cena? Temos tanta certeza do sucesso que 

podemos até comemorar com antecedência? Esse é o momento mais perigoso de uma 

decisão. O Ser Humano tem uma tendência a homogeneizar, assim criamos padrões e 

regras para tentar controlar o incontrolável.  

 

Revemos a História procurando fatos que nos permitam adivinhar o futuro, algo tão 

estranho quanto dirigir olhando apenas para o retrovisor. A área de Gestão é rica em 

ferramentas, passo-a-passo, receitas de sucesso e outras infinidades de mandingas, 

achismos e simpatias que garantem poder prever o futuro. Sinceramente, se alguém 
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tivesse essa receita, iria dividir com você? A troco de que? Lembrem-se: Não há jantar 

de graça nesse mundo.  

 

A falsa sensação de controle nos tranquiliza, mas nos acomoda, posto que Diria Lulu 

Santos baseado no Pánta Rhei de Heráclito nos define. Nada de que foi será de novo do 

jeito que já foi um dia, tudo muda o tempo todo no mundo... Assim cuidado! O passado 

é uma base de estudo, mas os cenários definem as ações e um cenário jamais se repete. 

Isso me faz lembrar que na Roma antiga aos imperadores que voltavam de campanhas 

vitoriosas eram recebidos com festa e elogios nos portões da cidade, por onde 

desfilavam em sua glória eterna, todavia ao lado do glorioso general estava sempre um 

sábio dizendo-o: ―Cuidado, você é mortal. Hoje você acertou e eles te amam, mas isso 

não significa que irá se repetir. Olhe para o futuro, nunca para o passado‖. Aprendamos 

com a história o que ela nos tem a ensinar, mas não esperemos que ela nos decifre o 

futuro. 

 

Então se não há certeza, não existe receita de sucesso, nem ao menos a sensação de 

controle e por conseqüência estamos destinados as mudanças e você está preparado para 

mudar o tempo todo? Mesmo sem ser solicitado? Abandonar sua zona de conforto e os 

paradigmas para viver o novo? Sem preconceito?... Se alguma resposta for 

NEGATIVA, CUIDADO!!! Mude antes que mudem você a força. Corra os riscos, pois 

a vida é isso aí, e o máximo que poderemos descobrir é se estamos perto ou longe de 

nossos objetivos. 

 

Jogo de quente e frio. 

A definição de indicadores se assemelha ao antigo jogo de quente e frio, buscamos criar 

elementos que nos digam se estamos próximos ou longe, na direção certa ou precisamos 

de correção do curso. Assim proponho que criamos elementos que indiquem os 

sucessos, como por exemplo: Fulano tem por objetivo estar ganhando mensalmente R$ 

10.000,00 no ano de 2012 e nos anos de 2008 e 2009 está recebendo respectivamente 

R$ 5.000,00 e R$ 7.000,00. Assim podemos projetar um futuro de sucesso com esses 

objetivos tendo como base o viés (tendência) de crescimento.  

 

Muitas vezes somos questionados sobre a importância dos indicadores, todavia mais 

importante que determiná-los e a relação que estabelecemos com eles. Então, uma 



129 

 

informação importante que devemos levar em consideração é que quanto maior for a 

sua exigência pessoal ao cobrar resultados, maior será a rapidez do processo, mas isso 

irá gerar um estresse maior.  

 

Devemos ter em mente que ao avaliarmos o cumprimento de metas criamos, 

alimentamos e destruímos expectativas, o fator motivacional da análise se faz presente. 

Veja o exemplo do controle de peso na balança.  

 

Outra caracterização interessante é dividir os elementos avaliados em indicadores 

Individuais e indicadores de grupo, os primeiro são de responsabilidade exclusivamente 

do planejador e o segundo do grupo, no entanto primando pela exigência recomendo 

que entendamos o seguinte: ―Se o grupo errou foi porque não tivemos atitude de 

liderança e isso não pode ocorrer‖. 

 

CAPÍTULO VIII - Fases Pós Planejamento 
Implantação 

 

Homeostase  

Esse termo criado pelo Fisiologista norte-americano,Walter Bradford Cannon e tem sua 

origem semiologia a partir do grego homeo similar ou igual, stasis estático. O conceito 

de homeostase é Homeostase (ou Homeostasia) é a propriedade de um sistema aberto, 

seres vivos especialmente, de regular o seu ambiente interno para manter uma condição 

estável, mediante múltiplos ajustes de equilíbrio dinâmico controlados por mecanismos 

de regulação interrelacionados. Ou seja, a tendência do Ser Humano de manter-se em 

situação de conforto, seja em cenário positivo ou negativo.  

 

Esse processo de acomodação orgânico é o responsável por frases como: ―Segunda eu 

começo a malhar‖, ―mês que vem eu paro de fumar‖, ―depois eu faço isso‖ e uma 

infinidade de desculpas para postergar o que deve ser feito. A ‗coisa‘ é tão séria que até 

os ditos populares fomentam tais práticas, seja de forma original ou adaptada. Vejamos:  

 

 ‗O que não tem remédio, remediado está‘. 

 „No final tudo se acerta‟. 
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 „Para que deixar para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã‟. 

(adaptado) 

 

Isso pode ser percebido tanto na cultura global quanto na nacional, no Brasil ao 

pedirmos algo para uma pessoa ela normalmente responde: ―Vou tentar‖, ou seja, se der 

tudo bem, se não der tudo bem também. Algo diferente acontece, por exemplo, nos 

Estados Unidos da América, dado que ao solicitar algo a resposta é: ―I‘ll do my Best‖ 

(Eu farei o meu melhor). Assim podemos entender que no caso Norte-Americano o 

prestado do favor é meu parceiro, pois a imagem da competência dele está associada ao 

meu sucesso. Parece bobagem, mas se questione que seu filho chegou ao Hospital entre 

a vida e a morte. Você pergunta: ―Doutor ele vai sobreviver‖? E o médico responde: 

―Vou tentar‖. Agora imagine a mesma cena e a resposta é ―Vou fazer o meu melhor‖. 

Você percebe alguma diferença? 

 

Vivemos em um mundo onde lutamos constantemente contra nossa tendência a 

acomodação. Desta forma, quebrar padrões de comportamento que nos prendem a 

repetições é um bom exercício. Faça de uma forma simples: Sabe aquele restaurante que 

você sempre frequenta? Ou aquela pizza que você sempre pede? Altere! Faça algo 

diferente. Inusitado. Agindo dessa forma você estará se adaptando as mudanças 

constantes da vida cotidiana. E estará saindo da sua zona de conforto para movimentar 

sua história.  

 

Você deve estar se perguntando quando começar? A resposta é Agora: pensemos que o 

adiar decisões significa adiar resultados e demorar mais para colher, e saborear, os 

frutos do seu trabalho. Então, adiar para que?  

 

Outra pergunta que surge agora é: ―por onde eu devo começar?‖. A resposta parece 

idiota, mas é a única: pelo Início. Decida o que é importante para você agora e eleja 

suas atividades primordiais. Depois anote do papel as secundárias e a terciárias (ou 

desnecessárias) criando assim um ranking de importância. Lembre-se de que não há 

certo e errado nessa hora, mas sim necessidade. 

 

Agora que ficou mais clara a necessidade de priorizar atividades nos cabe uma pergunta. 

Quais atividades devem ser primordiais? E nesse momento apelo para Kant. 
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O homem é a medida de todas as coisas. 

Assim disse Kant, mas hoje essa frase me passa a impressão de ter tomado um sentido 

diferente, posto que o homem não mede o outro pelo realizado, mas sim tendo como 

parâmetro a incapacidade própria. Por isso picaretagem é todo grande negócio que eu 

não sou chamado a participar. Essa é a tendência humana a mediocridade.  

 

Então quebre essa barreira. Acredite que outros conseguiram chegar longe pelos méritos 

próprios e vibre com o sucesso alheio. Isso lhe mostra que é possível. Não perca tempo 

desmerecendo o outro e sim ganhe tempo aprendendo como ele fez para chegar ao topo.  

 

Hoje percebo que muito tempo de nossas vidas é perdido comparando nossa vida, seja 

com o que poderia ter sido e não foi ou com outras pessoas. Não adianta, fixe objetivos 

e metas, e parta para o ataque. Só você pode dizer quem você é e o quanto merece 

receber da vida. 

 

Checagem  

 

Perdas aceitáveis. 

Quantas batalhas você está disposto a perder em troca de vencer uma guerra? Esta 

pergunta ilustra bem o processo de avaliação dos resultados de um PEP – Planejamento 

Estratégico Pessoal. Afinal o sucesso é um processo e como tal deixa perdas no 

caminho e a pergunta certa a ser feita é: você está preparado para abandonar convicções, 

alterar comportamentos, abrir mão de pessoas que não lhe melhoram e abdicar de 

prazeres em prol de uma vitória futura que pode não chegar? 

 

A vida é uma estrada e seu conjunto de bifurcações, cada decisão nos leva a um 

caminho que pode ou não ser um atalho. Neste momento nos cabe relembrar que não 

existe certo nem errado, mas sim planejamento, pois todas as experiências são válidas, 

inclusive aqueles ‗atalhos‘ que nos levam para trás. Toquinho definiu muito bem, ao 

falar da morte em aquarela, que ‗nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá‘ 

portanto é um investimento futuro e por isso um risco.  

 

A maioria das decisões de uma carreira profissional nos envereda apenas 1 caminho em 

detrimento de várias outras oportunidades que, por falta de tempo – recurso – visão..., 
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negligenciamos em nome do acreditamos naquele momento. Não é raro encontrar 

pessoas se lamentando sobre decisões tomadas de maneira equivocada ou que 

acarretaram prejuízos ou retrocessos futuros. Entretanto, devemos ter em mente que a 

vida, bem como o PEP, nos deixa marca e que algumas batalhas foram feitas para serem 

perdidas visando um resultado maior. A indagação neste momento é: O que estou 

disposto a abrir mão para que tudo dê certo? 

 

Por anos me torturei com pensamentos de que eu deveria ter feito assim ou assado, hoje 

percebo que todas as mudanças e decisões geram traumas, alguns maiores e outros 

menores. Infelizmente, ou felizmente, o artifício que proponho é uma decisão baseada 

no perfil do gestor, ou seja, se você tem síndrome de Super-Homem onde todas as vidas 

são importantíssimas para você, sendo que nenhuma pode ser sacrificada, mesmo que 

em prol de um bem maior para a humanidade, recomendo optar por decisões de menor 

impacto diminuindo assim a gravidade das consequências e também a velocidade das 

mudanças.  

 

Todavia, se para você uma boa omelete é feita com ovo e Maquiavel está certo (os fins 

justificam os meios) tome decisões radicais e não olhe para trás, afinal ninguém merece 

carregar um cemitério na cabeça. Esta postura pode parecer inconsequente e imatura, 

mas traz consigo um apelo de sabedoria dos que entendem que tudo na vida (até as 

piores coisas) se tornam experiências e que essas sempre serão úteis.  

 

Partindo do pensamento acima somos obrigados a perguntas o PEP – Planejamento 

Estratégico Pessoal é eterno?  Abrir mão de algumas metas em benefício do todo é 

positivo?  

  

 

Quando Reavaliar 

Nenhum planejamento é eterno e por isso não deve ser encarado com um gesso que 

impede a sua liberdade, o PEP – Planejamento Estratégico Pessoal é um elemento 

norteador e não limitador. Ele pode ser revisto, ampliado e reduzido sempre que for da 

sua vontade. Mas é fato que as mudanças sucessivas de planejamento inviabilizam uma 

avaliação dos progressos, bem como dificultam a alocação de recursos para o 

cumprimento das metas e objetivos.  
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Analisar um planejamento como algo estático é abrir mão do lado humano e 

imprevisível do mundo, o que constitui um erro estratégico. Os planos irão errar, por 

isso temos que ter sempre em mente: 

 

 Por mais bem feito que sejam os planos eles sempre falham em parte. A grande 

diferença é que um plano bem feito erra em 2% e o mal feito em 98%. 

 As variações são conseqüências da vida e devem ser encarados como um novo 

desafio; lembrem-se: só os maus ventos fizeram os navegadores descobrirem 

novas terras. 

 Não há certo e errado em estratégia e sim variações de resultado (muito positivo, 

80% positivo, meio positivo,... ). 

 O mundo muda o tempo todo e aprender a mudar com ele é a ferramenta que nos 

mantém vivos e o nome é adaptação, portanto se adapte e não tema as mudanças, 

pois elas são uma retomada de caminho.  

 

Entenda que o plano é apenas um plano, pois o que importa é o resultado alcançado. E 

quando os planos mudam... Sorria, você está vivo, reescreva e sonhe novamente. A vida 

lhe permite fazer isso todos os dias. 

 

 

 

Transformando palavras em compromisso 
 

Muitos colegas me perguntam qual a razão de termos de escrever nossos Planejamentos 

Estratégicos Pessoais se já os conhecemos e eu respondo que é o mesmo motivo de 

termos agendas, afinal já conhecemos grande parte dos compromissos que lá se 

encontram, mas quando escrevemos criamos um compromisso e podemos ser cobrados 

por isso.  

 

No papel, nossos sonhos se tornam projetos e criamos ali um compromisso para com o 

tempo, posto que aquele ‗espinho‘ sempre estará escrito, desta forma mudamos nossa 

postura do ‗deixar para amanhã‘ em um momento resolutivo de definição.    
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Muitos de vocês nessa hora estão se perguntando se vale a pena criar mais 

‗compromissos‘ nesse mundo já sem tempo, aumentando ainda mais a neurose com 

resultados e oprimindo mais o Ser. Entretanto nos cabe pensar: sem o compromisso o 

que seria da sua vida?  

 

Porém, não precisamos nos tornar escravos dos nossos planos, apesar de hoje eu 

acreditar mais no sucesso pessoal e profissional deste tipo de pessoa, e sim termos uma 

comunicação tranquila com eles. Os planos nos ensinam o como fazer e devemos 

facilitar essa comunicação. 

 

Facilitando a comunicação 

Vejamos um caso onde a comunicação mal feita atrapalha os objetivos e de como não 

deve ser a Comunicação. 

  

Do presidente para o diretor: Na próxima sexta feira, às 17 h, o cometa Haley estará 

passando por esta área. Trata-se de um evento que acontece a cada 78 anos. Assim, por 

favor, reúna os funcionários no pátio da fábrica (todos usando capacetes de segurança), 

quando explicarei o fenômeno. Se chover, não veremos o espetáculo a olho nu. 

Do diretor para o gerente: A pedido do presidente, na sexta feira, às 17 h, o cometa 

Haley estará passando por esta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. 

Assim, reúna os funcionários, todos usando capacetes e encaminhe-os ao refeitório, 

onde o raro fenômeno terá lugar, o que ocorre a cada 78 anos a olho nu. 

Do gerente para o supervisor: A convite do nosso querido presidente, o cientista 

Halley, de 78 anos, vai aparecer nu na fábrica, usando apenas capacete, quando irá 

explicar o fenômeno da chuva para os seguranças no pátio. 

Do supervisor para o chefe: Todo mundo nu, na próxima sexta feira, às 17h, pois o 

presidente, Sr. Halley, estará lá para mostrar o raro filme "Dançando na Chuva". Caso 

comece a chover mesmo, o que ocorre a cada 78 anos, por motivo de segurança, 

coloque o capacete. 

AVISO A TODOS : Nesta sexta feira, o presidente fará 78 anos. A festa será às 17 h, no 

pátio da fábrica. Vão estar lá "Bill Halley e seus Cometas". Todo mundo deve estar nu e 



135 

 

de capacete. O espetáculo vai acontecer mesmo que chova, porque a banda é um 

fenômeno. 

Não queremos tal efeito em nossas vidas, portanto muito cuidado ao escrever seus 

planos e elaborar suas estratégias, porque você precisa entendê-los no futuro. Assim 

cabe uma dica: escreva para os outros lerem. 

CAPÍTULO VII - PEP - Acadêmico 
 

A essa altura do nosso texto deixamos para traz os conceitos teóricos para cairmos na 

atividade prática de uso do PEP. E uma das categorias mais utilizadas é o PEP 

Acadêmico. Tal necessidade advém da relação próxima entre o crescimento acadêmico 

e o sucesso profissional e utilizando essa ferramenta corretamente é possível 

desenvolver a gestão de carreira bem feita. 

 

Como foi esclarecido em capítulos anteriores, a criação de ‗alvos‘, ou seja, histórias de 

sucesso nos motiva e norteia comportamentos, assim a primeira pergunta que o PEP 

Acadêmico deve responder é: ―investir em educação facilita seus objetivos pessoais?‖ 

Se a resposta for não. Devemos fazer uma segunda análise: ―conhecimento e títulos são 

importantes para mim? Qual é mais relevante?‖. Afinal titulação não significa saber, 

mas muitas vezes vaidade. 

 

Costumo solicitar aos colegas que fazem meus cursos que façam um levantamento de 

profissionais de primeira linha, referências técnicas e acadêmicas e que consigam seus 

currículos, uma ferramenta interessantes é a Plataforma Lates do Cnpq, para que possam 

ser analisados. Entendamos que o currículo é um resumo da carreira de um profissional 

e que nele várias dicas de formação são apresentadas, podendo nos mostrar bases 

conceituais e tendências futuras. Entretanto devemos ter em mente que ninguém 

adiciona ao currículo os fracassos e que ele representa apenas uma foto de um momento 

que não se repetirá mais.   

 

 

Lista dos profissionais-alvos. 
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O processo de uma criação de Target List (lista alvo) é muito semelhante a uma caçada, 

onde elencamos nossos alvos e começamos a persegui-los (metaforicamente falando) e 

eliminá-los um a um, como se subíssemos degraus.  

 

A quantidade de degraus está diretamente ligada a seu comprometimento com seu PEP 

– Planejamento Estratégico Pessoal e a sua capacidade de auto-motivação, pois se você 

é bem resolvido, consegue ficar anos sem novos resultados e não perde a motivação 

fácil escolha 2 ou 3 alvos. Mas se você gosta de ver resultados coloque 10 degraus na 

sua escada e deguste cada um deles.  

 

Ao selecionar os profissionais-alvos lembre-se de que cada um deles tem uma história, 

características e que seus currículos não estão estagnados, portanto são alvos móveis, 

quando você pensa que superou esse degrau ele já está mais a frente. Essa ‗corrida 

maluca‘ fomenta o movimento e motiva pelo desafio. Escolha bem seus alvos e boa 

caçada. 

 

Após escolhidos os profissionais-alvos serão medidos, avaliados em suas realizações 

(currículos) e ranqueados de acordo com critérios que você decidir. Para isso aconselho 

uma média ponderada (com peso) atribuindo valores para o que você acha mais 

importante. Exemplo: Fulano tem 3 anos de experiência internacional e 1 curso de pós-

graduação. Beltrano tem 4 pós-graduações e nenhuma experiência internacional.  Se 

experiência internacional é importante para sua análise ela irá pesar mais que a 

quantidade de Pós.    

  

Feito este trabalho crie uma lista, vide abaixo. 

P
o
si

çã
o
 Nome Pontos  

fortes 

Pontos  

Francos 

Ações previstas Data 

1 Fulano  Acadêmico (3 pós). 

Experiência internacional 

Área de Logística 

Nenhum livro 

publicado. 

68 anos 

Adquirir mais 2 

pós.  

Morar e trabalhar 

na área de 

logística fora do 

País   

2021 
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2 Beltrano Experiência profissional  

Sabedoria 

Retrógrado 

acomodado 

Aumentar o 

número de 

participações em 

consultorias.  

Criar desafios 

para evitar a 

estagnação 

2019 

3 Cicrano  Pós- graduação 

internacional em Gestão de 

Projetos 

Fala mais do que 

faz.  

Vive do currículo 

Procurar e fazer 

uma pós em 

Gestão de 

Projetos em IES 

internacional 

2017 

4 Maria  Sucesso no 

desenvolvimento de 

habilidades de liderança 

Limitada pela 

política 

organizacional 

Descobrir 

ferramentas para 

desenvolver e 

demonstrar 

minha liderança 

2016 

 

Desta forma teremos sempre um degrau a ser alcançado, um motivo, algo que devemos 

evitar as formas de como alcançar tais resultados e o prazo quando isso deverá ser 

cumprido. 

 

O leitor deve estar percebendo que essa ferramenta já nos lança em uma análise Swot 

(termo abordado anteriormente) quando nos fornece pontos fortes e fracos. Recomendo 

que completemos o quadro com Ameaças e Oportunidades, como veremos abaixo. 

 

P
o

si
çã

o
 

Nome Pontos  

fortes 

Oportunidades Pontos  

Francos 

Ameaças Ações previstas Data 

1 Fulano  Acadêmico (3 pós). 

Experiência internacional 

Área de Logística 

A área de 

logística 

internacional 

cresce e 

experiência 

internacional é 

importante 

Nenhum livro 

publicado. 

68 anos 

 A ideia pode 

atrapalhar em 

contratações.  

O mercado 

requer bons 

divulgadores 

Adquirir mais 2 pós.  

Morar e trabalhar na área de 

logística fora do País   

2021 
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2 Beltrano Experiência profissional  

Sabedoria 

Experiência é 

bem visto pelo 

mercado, 

principalmente 

associado a 

sabedoria 

Retrógrado 

Acomodado 

As empresas 

buscam 

mudanças e 

agentes 

transformadores 

Aumentar o número de 

participações em 

consultorias.  

Criar desafios para evitar a 

estagnação 

2019 

3 Cicrano  Pós- graduação 

internacional em Gestão de 

Projetos 

A GP cresce 

muito a a PMI é 

internacional 

Fala mais do que 

faz.  

Vive do currículo 

Afasta pessoas e 

cria antipatia. 

Procurar e fazer uma pós em 

Gestão de Projetos em IES 

internacional 

2017 

4 Maria  Sucesso no 

desenvolvimento de 

habilidades de liderança 

Sempre faltam 

líderes no 

mercado 

Limitada pela 

política 

organizacional 

Tem um bom 

trabalho, mas 

logo irá 

desmotivar. 

Descobrir ferramentas para 

desenvolver e demonstrar 

minha liderança 

2016 

 

A humildade dos pés descalços.  

Em busca de características que facilitariam o sucesso profissional percebi que o mais 

próximo de um atalho que podemos chegar para essa questão é a não criação de 

obstáculos. Vale uma análise: um caminho longo já é cansativo, com pedras enormes na 

frente se torna mais árduo o trabalho, assim são as inimizades no processo.  

 

Não é uma regra, mas humildade evita a criação de pedras no caminho para o sucesso e 

simplifica as atividades, desta forma nos cabe questionar quantos conselhos importantes 

deixamos de ouvir por que temos ‗duas bocas‘ e ‘um ouvido‘? Assim a pergunta que 

devemos fazer é: como receber esses conselhos? A resposta é simples: Pedir e estar 

pronto para receber.  

 

Ao terminar meu curso superior me senti perdido, cheio de oportunidades, agonias, 

incertezas, desconfianças de minhas competências... medos. Esse processo me tirou 

várias noites de sono. Entretanto lembrei-me de uma história Egípcia que contava que 

no Egito dos Faraós onde um jovem príncipe cuidadosamente treinado na física, ética e 

lógica, por um sábio sacerdote recebera uma ordem direta: jamais se dirigir até o porão 

do palácio, sob pena de uma punição.  

 

O jovem curioso buscou adquirir várias informações sobre o local citado, mesmo 

lutando contra a regra proposta; todavia, a vontade era maior, afinal ele seria o rei e todo 

rei precisa conhecer todas as partes do seu reino. O tempo passou e o jovem descobriu 

que lá, escondido no porão sobre uma enorme pedra, havia uma caixa lacrada.  
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O príncipe arquitetou um plano, mas havia um empecilho: a presença do sábio 

sacerdote. Com a ajuda de seus amigos, o jovem mancebo enviou o seu professor em 

uma missão fictícia de longa duração. Tempo necessário para seu plano. Ao chegar ao 

porão, havia mais um problema: retirar a pedra. Utilizando os conhecimentos de física 

aprendidos com o professor, fez uma alavanca e retirou a pedra. Um enigma sobre a 

tampa da caixa surgiu e com o auxílio da lógica foi logo resolvido. Ao abrir a caixa, um 

misto de realização pessoal pelo dever cumprido, curiosidade e tensão oriunda do medo 

do mestre. 

 

Uma poeira surgiu, seus olhos arderam e subitamente o príncipe fugiu percebendo que 

seus colegas partícipes do plano caiam pelo chão. Desesperado, o príncipe, já bem 

debilitado, mandou chamar urgentemente seu mestre, que retorna.  

 

Ao chegar, viu uma cidade de doentes e mortos e sem nenhuma palavra apenas chorou. 

Não entendendo o ocorrido o jovem perguntou: ―Sacerdote, o que houve?‖ e o sábio 

respondeu: ―De nada adianta fazer o processo certo pelo motivo errado, tal caixa 

guardava uma maldição que você soltou por não ter sido ético e tentar enganar a si 

mesmo, pois no fundo você sabia que estava cometendo um erro‖. 

 

Então percebi que nenhuma hora era mais importante para ouvir meus mestres que o 

final do curso. Calcei as sandálias da humildade e preparei um questionário para 

aproveitar até o sumo da experiência deles evitando assim erros e inimigos.  

 

Questionário - criar uma ferramenta de coleta de informações 

Esse questionário foi criado para me fornecer informações importantes de maneira mais 

simples possível evitando assim estresse e desinteresse na resposta. Assim surgiram 

perguntas do tipo abaixo:  

 

Qual livro que você está lendo? Tal resposta me fornecia saberes extraclasse e me 

colocavam a frente da relação docente-discente, afinal o docente lê, aplica, teoriza e 

ensina. Desta forma eu me adiantava etapas e me reposicionava no ciclo, pois eu não 

recebia conhecimento indireto, mas sim bebia da fonte limpa. E nesse caso vale ressaltar 

a leitura é a condição sine qüo non para o sucesso profissional. 
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Aponte uma área que você acredita que não vai sobreviver nos próximos anos? 

Percebemos suas visões sobre segmentos que sofrerão com crises e quais são essas 

crises. Com essas respostas pude tomar algumas decisões: Não investir (tempo e 

dinheiro) imediatamente nessas áreas problemáticas, bem como acompanhá-las de perto 

mesmo que se haja uma redução em um momento, baseado na visão cíclica do mundo, 

em um segundo momento haverá uma expansão.  

 

 Aponte quais áreas você acredita que irá „estourar‟ em curto prazo? E em longo 

prazo? Com essa resposta podemos perceber quais são as visões de futuro deste 

profissional. As justificativas também ajudam a embasar o processo. As informações em 

curto prazo determinam a velocidade das mudanças. Caso o cenário de curto prazo já 

esteja ocorrendo é melhor se direcionar para o longo prazo. Porém, a importância desta 

resposta é traçar uma linha mestra possibilitando que você antecipe-se ao mercado. 

Lembro-me que há 15 anos ouvi de um professor que o futuro seria da Gestão de 

Projetos (PMI) e acreditei hoje é uma realidade consolidada. 

 

Tenho o hábito de pedir um conselho para todas as pessoas, assim acato os que acredito 

e descarto os desnecessários, mas isso demonstra humildade e me faz ouvir pessoas. 

Então, coloquei tal pergunta no meu questionário: Qual conselho você daria para um 

filho seu que estivesse se formando hoje? Assim aprendi muito e acredito que todos 

possam se beneficiar deste aprendizado. 

 

 

Aplicar questionário aos profissionais 

Utilizei várias ferramentas para aplicar o questionário: E-mails, telefonemas, folhas... e 

nada foi mais eficiente do que um bom bate papo. Nele as respostas fluíam mais 

facilmente e eu podia ‗sentir‘ as verdades de meus mestres, mas nada na vida é gratuito 

e também tive um pequeno pagamento pelos conselhos.  

 

Foram jantares e almoços, bem como livros dados de presente. Mas o importante é que 

meu interlocutor se sentisse confortável e co-responsável pelo meu desenvolvimento. 

Desde o discurso inicial até o agradecimento final tudo tinha a função de trazer 
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conhecimento, experiência e parceria. Então se lembre: não são gastos, mas sim 

presentes a quem tanto lhe deu como docente e te dará como colega de profissão.  

 

Faça uso da ferramenta que mais lhe for mais interessante, mas lembre-se: é uma 

relação e nada pior do que um grande distanciamento numa relação. 
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CAPÍTULO IX - PEP - Profissional. 
 

Mais tempo no trabalho que na Família 

O crescimento das demandas e da concorrência nos faz entender a importância da vida 

organizacional na nossa vida cotidiana, posto que mais de 8 horas vivemos envoltos nos 

processo produtivos e organizacionais. Entretanto se essa etapa é tão importante por que 

as pessoas, em sua maioria, deixam tal segmento se desenvolver se planejamento. Tal 

comportamento torna pessoas escravas de suas funções e não mais as funções como 

elementos para propiciar a felicidade às pessoas? 

 

Quando planejamos estrategicamente nossa carreira percebemos que somos mais 

importantes que qualquer função ou cargo, que uma empresa é um negócio e não sua 

razão de ser. Assim o PEP – Profissional deve propor quais sãos os objetivos 

profissionais daquela pessoa. 

  

Lista de contatos interessantes 

Um dos grandes problemas que afligem o profissional de hoje é o medo de não 

conseguir recolocação em caso de demissão. Esse problema é fruto de duas disfunções. 

A primeira é a falta de conhecimento, por parte do profissional, de sua capacidade, 

portanto ele desenvolve uma dificuldade em estimar seu real valor de mercado ficando 

suscetível aos paradigmas organizacionais do ‗urubu de plantão‘ e suas famosas frases: 

„O mercado está muito difícil, valorize sua vaga‟, „ixe! Tá tudo tão difícil que eu não 

me arriscaria agora‟...  

 

A segunda disfunção é a desvalorização do network durante toda a carreira do 

profissional. O profissional muitas vezes até conhece outros profissionais interessantes 

no mercado, consegue trabalhar com eles em perfeita sintonia, mas depois perde contato 

e fica intimidade em avisar, mediante uma recolocação, sua disponibilidade de mercado.  

 

As relações são negligenciadas e as oportunidades perdidas, por falta de zelo nas 

relações. Então crie contatos, preste e deva favores, desenvolva contatos, crie grupos e 

cuide de seus contatos, pois eles são sua garantia de sobrevivência no mercado.  

 

Uma dinâmica que utilizo em sala de aula é avisar aos meus alunos que haverá um corte 

em nossa empresa e na semana que vem iremos decidir quem serão os demitidos. E 
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pergunto para eles: “E agora? O que você vai fazer? Quem tem um currículo aqui 

agora? A quem você vai pedir uma oportunidade? Faça uma lista de estratégias e 

contatos.” Após isso fico esperando em normalmente as pessoas vão embora sem me 

entregar um currículo ou me mostrar a lista. Infelizmente esse é o comportamento de 

quem irá passar por maus momentos caso haja uma demissão.  

 

O comportamento esperado é que todos tenham em suas pen drives, E-mails ou pastas 

um currículo para me entregar. E que pelo menos 3 nomes tenhamos na lista para que 

tais pessoas nos disponibilizem soluções para o problema que pode ocorrer.  

 

Uma id3ia interessante é acreditar que todos são contatos potencialmente interessantes e 

que devemos dar total atenção a todos, plantar fazendo favores e com a valorização da 

imagem e colher quando necessário. Essa mentalidade deveria ser estimulada em nossos 

jovens desde os primeiros anos da escola, todavia sempre que leciono questiono aos 

alunos de períodos mais avançados a quem eles confiariam suas empresas para 

gerenciar sem nenhuma inspeção ou controle? E a resposta é, na maioria das vezes, 

ninguém. Posto isto questiono: Se você „trabalha‟ com o cara todas as noites por 4 

anos e ainda não o convenceu que sua marca é forte, como você convencer seu 

empregador, que muitas vezes não tem muito contato com você em alguns meses? 

 

Quais grifes você gostaria de ter associadas ao seu nome? 

A pergunta acima é uma das respondidas no PEP – Profissional. Partindo do ponto que 

as melhores marcas atraem os melhores profissionais e vice-versa, quais são as marcas 

que você gostaria de ter no seu currículo? Quais empresas você acha interessante para 

ter sua marca associada? 

 

Primeiro ponto que devemos definir é que TODAS as empresas têm problemas, 

segundo elemento é que a grama do vizinho é SEMPRE mais verde e terceiro as 

empresas de marca forte elevam a marca de seus funcionários.  

 

Sugiro então que façamos uma lista com as marcas empresariais que você gostaria de ter 

no seu currículo, vide exemplo: Petrobrás,Vale, CST, Microsoft, Banco Real, TV 

Globo, UNICEF... Ou seja, quais marcas que fariam o seu ‗macacão de piloto‘ ficar 

mais importante? 
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Percebi que algumas pessoas querem experiências diferentes em grandes empresas, o 

que se torna difícil em um mundo concorrido para esses; proponho o trabalho de 

consultor, pois alia as marcas e não está preso a nenhuma delas. 

 

Colecione cada empresa como um título, mas entenda que de nada elas servem se você 

não aprendeu o Core Business dela nem seu Trade Off . Colecione experiência e não 

empregos, guarde networks e nunca problemas e sempre saia com a porta aberta. Assim 

o PEP – Profissional te indica quais empresas você irá trabalhar em quando 

 

 

CAPÍTULO X - PEP - Pessoal. 
Quem é você? 

Essa pergunta foi respondida em várias etapas desse livro. Entretanto aqui cabe 

definir quem você quer ser. Quais habilidades, diferenciais, comportamentos e 

atitudes que você busca para sua vida. Seja uma orientação religiosa ou uma 

habilidade como Massoterapeuta.  

 

Em outras palavras é toda característica que te torna um ser único e que você dá 

valor em ter. Então, crie seu personagem e desenvolva sua ficha de jogo para o 

mundo.  Se pergunte: quem sou eu? E o que quero que o mundo ache de mim? 

Crie objetivos para sua vida pessoal e prepare seu PEP- Pessoal, vide o exemplo 

Abaixo:  
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Mas existe um leque enorme de atividades para o PEP-Pessoal como, por 

exemplo, organizar seu cronograma de viagens e assim te ajudar a alcançar seus 

objetivos relativos à cultura. Assim podemos observar que as duas fichas são 

diferentes e seus visualboards são diferentes. 
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CAPÍTULO XII - COMEMORANDO  
 

Atitude PORRA!!! 

Alguma vez você já se sentiu desmotivado por não alcançar objetivos? Isso faz parte do 

processo de frustração de expectativas. Mas e quando essa sensação não é passageira e 

sim continua? Como fazemos para permanecer na batalha?  

 

Infelizmente, a fadiga do cotidiano não desaparece com o final da atividade, ela 

simplesmente é minorizada pelos momentos de descanso dos profissionais. Todavia, o 

termo que mais me preocupa é a continuidade de processo de fadiga que nos remete ao 

esgotamento. Assim percebo que muitas pessoas julgam suas situações atuais ruins, mas 

pelo simples fato de que em suas lembranças só existem os percalços do caminho.  

 

Percebi em minha vida que em vários momentos me cobrava demais e achava que nada 

está de acordo com o que esperava, aí percebi que não estava feliz e me sentia frustrado. 

Analisando-me friamente, me comparei com colegas de faculdade e seus resultados de 

vida até o momento, foi então que percebi que eu tinha feitos em minha curta trajetória 

que me destacavam, mas por que eu não me sentia feliz? Será que eu me cobrava 

muito?  

 

A resposta é sim, eu me cobrava muito, mas não era isso que torna infeliz, e sim o fato 

de eu não ter memórias felizes do meu mestrado, onde eu lembrava apenas das noites 

não dormidas, das centenas de páginas escritas que foram para o lixo e das festas que 

deixei de ir para que isso ocorresse. Isso estava contaminado na minha lembrança.  

 

Entendendo isso comecei a pesquisar os momentos legais que tive no mestrado e em 

consequência dele, fui confeccionando um novo álbum de lembranças e desta vez muito 

mais agradável. Entendi que minha frustração era pelo fato de ‗correr atrás do próprio 

rabo‘, pois a graduação não teve comemoração (formatura), nenhuma pós teve 

comemoração e o mestrado não teve comemoração. A minha preocupação era sempre o 

próximo degrau e isso me frustrava. 

 

Temos que aprender uma coisa: se conseguir comemore, se não conseguir... Comemore 

também. Temos que festejar com, sem ou apesar de qualquer ‗senão‘. Eu sei que é 
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complexo fazer isso, pois sempre fomos adestrados a ‗não contar com o ovo dentro da 

galinha‘, a não gerar expectativa para não se frustrar e a não sermos ‗empolgados‘, mas 

a hora de alterar isso é agora. Percebi que eu não comemorava e sempre criava uma 

desculpa para não comemorar, ou faltava dinheiro, ou ‗essa era apenas uma etapa do 

processo natural e eu irei comemorar quando tudo terminar‘. Por vezes esperava tanto 

para comemorar que perdia o prazer pelo fato, afinal a vitória de um dia é apenas 

daquele dia e não significa que irá se repetir. Portanto, comemore seja com champagne 

ou com um kit-suco de uva, mas curta cada momento na hora que ele ocorre, pois 

passado esse vem as responsabilidades advindas do êxito.   

 

A isso chamei de Atitude P.O.R.R.A.!!!!! (com o perdão do palavrão, mas essa sigla 

para Postura Otimista de Reação e Realimentação Auto-motivadora), que ilustra bem o 

fenômeno. Imaginemos um cenário: um jogador de futebol, um atacante, em má fase (4 

meses sem marcar um gol), que está sendo perseguido pela torcida, ameaçado de 

demissão, questionado pelos colegas e para piorar seu time está perdendo o jogo por 2 

X 0, sendo eliminado do campeonato.  Mas de repente, lhe sobra a bola na área e, 

mesmo que sem querer, ele faz um gol de canela. Qual é a atitude dele? Ele explode 

comemorando. Nesse momento ele externa uma energia positiva e extravasa emoção. O 

que ele fala?  

 

Mesmo não sendo o gol mais bonito da carreira dele, tendo sido fruto da falha do 

adversário, não valendo o título, e toda gama de informações que o cenário nos informa, 

o que importa é o gol. E ele irá adotar uma Postura Otimista de Reação e essa se tornará 

Realimentação Auto-motivadora para que ele acredite que pode e para que o time 

perceba que a ‗sorte‘ mudou.  

 

Não podemos diminuir as ―porradas‖ que a vida nos dá, mas podemos diminuir o 

impacto delas em nossos cotidianos ao perceber que o antídoto se faz o melhor remédio. 

Desta forma comemore cada vitória por menor que seja para que em suas lembranças 

esses momentos se perpetuem e aí em seu balanço psíquico teremos mais momentos 

felizes que momentos doloroso mudando sua percepção da situação na qual está 

inserido.  
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Assim como não existe pecadinho, pecado e pecadão, não há acreditar em pequenas 

vitórias e vitórias maiores, só existe vitória e derrota. E se você alcançou um objetivo 

qualquer comemore como um título mundial. Se acostume com a vitória e seu doce 

sabor. Crie o hábito de comemorar cada segundo e seja grato pela conquista. 

Desenvolva o hábito de saborear as vitórias até para valorizar as derrotas.  

 

Mas tome cuidado para não anunciar a terceiros cada vitória como se fosse um feito, 

pois isso é mal visto e não contribui para sua marca. Comemore com os seus próximos e 

dedique um prêmio a você após cada etapa concluída, assim se dê um presente, um 

carinho. UM ABRAÇO!!!!  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse é um momento em que todo livro se resume e finaliza suas atividades, entretanto 

destinei essa etapa para um último bate-papo com você. Acredito que tenhamos criado 

uma relação mais próxima nesse livro, por isso a linguagem simples em forma de prosa, 

afinal nossa abordagem é científica, mas não cientificista.  

 

O PEP – Planejamento Estratégico Pessoal nasceu de uma necessidade minha para 

organizar a vida. Assim, de maneira Naif, me propus, aos 13 anos, a desenvolver regras 

e modelos para a gestão de minha vida pessoal, profissional, acadêmica, artística... Com 

o passar do tempo percebi que tal ferramenta fazia falta para outras pessoas e aqui está a 

obra.  

 

Busquei escrever de forma simples e ilustrativa, mas tenho certeza de que se for seguido 

à risca, os resultados serão excelentes. Mas não descarto a hipótese de ser aplicado em 

partes ou complementado, afinal não existe certo e errado, mas sim estratégia.  

 

Acredito que o ponto de partida para o sucesso profissional está em quebrar paradigmas 

e para isso entender, respeitar, vivenciar e transpor os medos se torna ferramenta para 

libertação da mente.  

 

Na continuidade do processo percebo que a luta de classes sempre ocorrerá, portanto o 

importante se torna entender como mudar a sua posição, e a importância da marca 

pessoal no desenvolvimento de pessoas de sucesso e organizações vencedoras.    

Ainda no processo que envolve o PEP – Planejamento Estratégico Pessoal proponho a 

alteração de sua imagem, fortificando os pontos positivos e enfraquecendo os negativos, 

utilizando para isso conceitos de Erística e Análise Swot.  

 

Aprofundei o livro nas partes que envolviam o antes, o durante e o depois do PEP – 

Planejamento Estratégico Pessoal. Neste momento busquei ser didático, mas prático 

para que você leitor possa construir o seu plano. Ao finalizarmos o PEP – Planejamento 
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Estratégico Pessoal, trabalhamos as avaliações, checagens e as necessidades de 

alteração dos projetos.  

 

Nas partes finais do livro apresentei para vocês um PEP – Planejamento Estratégico 

Pessoal composto pelas áreas Profissional, Pessoal e Acadêmico para que você possa se 

guiar na construção do seu modelo. Mas não nos esqueçamos de comemorar nossas 

conquistas e adotemos a atitude P.O.R.R.A.! 

 

Todavia nada se faz com esse conteúdo, ou com qualquer outro, se determinação para 

mudança e sabemos que ela é traumática. Mas experimente viver 3 meses seguindo os 

conselhos desse livro e perceberá a melhoria. Não se trata de auto-ajuda, mas sim de 

uma ferramenta científica de planejamento pessoal.  

 

Aqui acabam as linhas do que escrevi, entretanto não termina meu compromisso com o 

seu sucesso e agora vamos escrevê-lo juntos. Neste livro deixo meu e-mail 

flavio.livros@hotmail.com para que possamos continuar nossa conversa.  

Agradeço a atenção dispensada e rogo: ―Que o sucesso seja a sombra de vocês... hoje e 

sempre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:flavio.livros@hotmail.com
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Quadro Inicial: Questionário 

Quais são as melhorias que você gostaria de propor na sua vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual a mudança que se faz emergencial para você? O que lhe falta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que você merece e não teve acesso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem são seus heróis e quais características dele você irá buscar? 
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Quadro 2 – Meu produto é...        (tempo 3 min) 

Pontos Positivos Pontos negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidação 

 

 

 

 

Percepções pessoais: 
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Quadro 3 – Egotrip 

Reflexão: Toda criança tem sonhos e elas são felizes pela capacidade que tem de 

acreditar nesses sonhos. Com o passar do tempo as barreiras do cotidiano lhe são 

apresentadas e paradigmas são impostos afastando-as de seus sonhos. Então lembre-se 

da sua infância, coloque no som músicas que te lembre aqueles anos e pergunte a aquela 

criança que você foi se o ‗Você de hoje‘ é o que ela gostaria de ser quando crescesse. 

Descreva o que essa criança que você foi um dia te diria: 
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Quadro 4 – Equiparação de importância, peso e força.  

Por que você PRECISA fazer seu 

Planejamento Estratégico Pessoal? 

Desculpas para não fazer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Apenas um motivo para não fazer tem o mesmo peso de dezenas de razões 

para fazer. Preencha a ficha. 
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Quadro 5 – Folha de Avaliação 
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Quadro 6 –  Confissões 

 

Instrução: Há quanto tempo você não tem um tempo exclusivo para você? Digo sem 

televisão, crianças, trabalho, preocupação, celular, conta, internet, amigos... sozinho. 

Você e Você? Pois é se o tempo é mais que uma semana você está deixando para 

segundo plano a única pessoa importante nesse mundo: VOCÊ. 

 

Há quanto tempo você mente para você, dizendo que vai se dar mais tempo, se tratar 

melhor, se cuidar mais, se agradar mais... e sempre o tempo não deixa? Mas você tem 

tempo para a cerveja com os amigos, a fofoca com as amigas, o MSN, a novela, o 

futebol... por que tudo isso é mais importante que se conhecer? 

 

Se sinta, se escute e fale com você mesmo. ―O que está errado com a sua vida?‖, ―O que 

deveria ser diferente?‖. Conte seus segredos mais íntimos para você. 

 

quais comportamentos você gostaria de ter e não tem, quais atitudes são importantes 

para você. O que você jamais faria e o que você realmente fala para os outros que não 

faria, mas tem vontade de experimentar. Defina quem você é. 

 

Terminado esse processo escreva isso, lembre-se que o papel é o melhor amigo do 

sonhador, pois ele nunca diz não, reclama, julga... Então se conheça e curta para se dar 

carinho afinal a obra prima da tua vida é VOCÊ. 
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Quadro 7 – Matriz SWOT 
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Quadro 8 – Feedback solicitado 

 

Instrução: crie um e-mail gratuito e forneça a login/senha a todos seus contatos mais 

próximos. Solicite que anonimamente essas pessoas, utilizando esse e-mail fake, lhe 

enviem e-mails avaliando você. Críticas, sugestões, xingamentos... tudo é válido. 

 

Avalie os feedbacks, aceitando os que achar importante e ignorando os desnecessários. 
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Quadro 9 – Missão de Vida 

O que devemos fazer para que nossa vida seja completa? 

 

 

 

 

O que queremos fazer por toda a vida? 

 

 

 

 

Para quem deve fazer? (Para quem se destinam nossos esforços?) 

 

 

 

 

Para que deve fazer? (Qual é nosso intuito com esses esforços?) 

 

 

 

 

Como deve fazer? (Quais parâmetros devemos utilizar para alcançar os objetivos) 

 

 

 

 

Onde deve fazer? (Onde pensamos em executar isso?) 

 

 

 

 

 

Logo, minha missão de vida é... 
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Quadro 10 – Visão de Futuro 

 

Instruções: Você está nos seus últimos 5 minutos de vida. É imutável você irá morrer. 

Pergunte-se: "o que eu gostaria de fazer e fiz poucas vezes ou não fiz?" Anote as 

respostas e aproveite o tempo.  
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Quadro 11 – Análise Ambiental (IMAGINE) 

 

Instrução: Busque em revistas, ou na internet, uma casa que lhe parece ideal para suas 

necessidades, um carro, uma roupa, um cabelo, um corpo, uma imagem que traduza um 

sentimento. Recorte tudo e monte um pequeno mural (Visual board) para você. Após 

observar esse visual board por uns 5 minutos e questione-se: ―A minha vida é assim?‖ 

A resposta será um não, afinal trata-se do ‗ideal‘ versus o ‗real‘ 

.  

A pergunta seguinte é importante: ―Eu mereço essa vida do mural?‖ Se a resposta for 

positiva vamos para a terceira pergunta: ―O ambiente no qual estou inserido me permite 

essa vida do Mural? Ou Alguém do meu ciclo de amizades tem uma vida semelhante a 

essa?‖ Se a resposta for não é necessária uma Análise Ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

Quadro 12 – Criando Metas (Target) 

 

Instruções:  

 

1. Escolha 10 pessoas-alvo, profissionais de mercado, artistas, parentes, 

professores, etc. e consiga seus currículos. Encontre pessoas nas quais mirar.  

2. Crie um ranking – atribua uma ordem de importância entre os alvos. Exemplo: 

Fulano é o número 1 porque o currículo dele tem mais publicações científicas. 

Beltrano é o número 2 porque conseguiu muito, mas já tem 93 anos. 

3. Imprima os currículos e arquive esse material em uma local acessível. 

4. Elenque quais cursos e atividades que eles fizeram que você acha interessante 

para sua vida e elabore estratégia para realizá-los.  

5. Ao melhorar seu currículo, vá ‗matando‘ esses alvos do número 10 para o 1. Eu 

particularmente quando alcanço tal objetivo, faço uma pequena cerimônia onde 

vou na areia da praia e queimo esse currículo e isso me renova para buscar o 

próximo alvo.  

6. Incluo um novo número #1 e altero todo o ranking.    

 

Desenvolvo esse processo continuamente, pois isso me faz evoluir na mesma proporção. 

Algo como uma escada onde cada um desses currículos são degraus.  

 

P
o
si

çã
o
 Nome Pontos  

fortes 

Pontos  

Francos 

Ações previstas Data 

1 Fulano  Acadêmico (3 pós). 

Experiência internacional 

Área de Logística 

Nenhum livro 

publicado. 

68 anos 

Adquirir mais 2 

pós.  

Morar e trabalhar 

na área de 

logística fora do 

País   

2021 

2 Beltrano Experiência profissional  

Sabedoria 

Retrógrado 

acomodado 

Aumentar o 

número de 

participações em 

consultorias.  

Criar desafios 

para evitar a 

estagnação 

2019 

3 Cicrano  Pós- graduação 

internacional em Gestão de 

Projetos 

Fala mais do que 

faz.  

Vive do currículo 

Procurar e fazer 

uma pós em 

Gestão de 

Projetos em IES 

internacional 

2017 

4 Maria  Sucesso no 

desenvolvimento de 

habilidades de liderança 

Limitada pela 

política 

organizacional 

Descobrir 

ferramentas para 

desenvolver e 

demonstrar 

minha liderança 

2016 
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Quadro 13 – Catálogo de Sonhos. 

Instrução: Elenque seus objetivos de curto, médio e longo prazo na tabela abaixo. 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 
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Quadro 14 – Quantificando os Objetivos e Transformando em Metas. 

Instrução: Utilize cada um dos objetivos do Quadro 13 e cria uma lista segundo o 

modelo. 

Item Descrição Preço 

Estimado 

Apartamento 3 quartos, Dependência Completa de Empregada, No 

Bairro tal, Com vista para o Mar, 1 Suíte, Closed... 

R$ 340.000,00 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Total   R$ 
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Quadro 15 – Compromisso com você 

Instruções: Pense muito e responda a seguinte pergunta. ―O que estou disposto a abrir 

mão para que tudo dê certo?‖. Seja franco com você mesmo, pois esse papel irá te 

assombrar para sempre. Escreva tudo que quiser e guarde-o onde você possa sempre vê-

lo. 
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Quadro 16 - Questionário  

criar uma ferramenta de coleta de informações 

Instrução: Esse questionário foi criado para me fornecer informações importantes de 

maneira mais simples possível evitando assim estresse e desinteresse na resposta. 

Adicione também perguntas. Envie-o para professores, profissionais e colegas que você 

almeja alcançar.   

Qual livro que você está lendo? R.: 

Aponte uma área que você acredita que 

não vai sobreviver nos próximos anos? 

R.: 

Aponte quais áreas você acredita que irá 

„estourar‟ a curto prazo? E a longo 

prazo? 

R.: 

Qual conselho você daria para um filho 

seu que estivesse se formando hoje? 

R.: 

Na sua opinião quais são as habilidades 

mais importantes no mercado atual? 

R.: 

Se você tivesse tempo qual curso você 

faria hoje? 

R.: 
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